
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
divisão de planeamento e gestão urbanística 

 
janeiro 2020 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

PLANEAMENTO MUNICIPAL 

 



RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL      
 

 

             Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística           Página 2 de 63 

 

 

ÍNDICE 

 

I – INTRODUÇÃO  ............................................................................................................................... 5 

II – ENQUADRAMENTO LEGAL .............................................................................................................. 6 

III – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO .................................................................................................... 8 

IV – INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ........................................................................................ 11 

V – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS E TERRITORIAIS ................................................. 15 

V.1. DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS ......................................................................................................... 15 

V.1.1. POPULAÇÃO RESIDENTE ............................................................................................................ 15 

V.1.2. ESTRUTURA ETÁRIA .................................................................................................................. 16 

V.1.3. ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO E DEPENDÊNCIA TOTAL ...................................................................... 19 

V.1.4. NÍVEL DE INSTRUÇÃO ................................................................................................................ 21 

V.1.5. ATIVIDADES ECONÓMICAS ......................................................................................................... 23 

V.1.6. EDIFICADO: EDIFÍCIOS E ALOJAMENTOS ........................................................................................ 25 

V.2. DINÂMICAS CONSTRUTIVAS .......................................................................................................... 27 

VI – AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL .................................................................. 34 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................... 56 

VIII – ANEXOS .................................................................................................................................. 61



RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL      
 

 

             Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística           Página 3 de 63 

 

 

ÍNDICE DE MAPAS 

 

 
MAPA 1: MAPA DE ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO CONCELHO DE FAFE (CAOP 2018) ...................................... 10 

MAPAS N.º 2,3 E 4 : EXEMPLOS IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO APROVADAS ...................................... 31 

MAPA 5: LIMITE DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE FAFE (ARU) ..................................................... 38 

 

 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

 
 

TABELA N.1º: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR LOCAL DE RESIDÊNCIA ENTRE 2011 E 2018 13 .................... 15 

TABELA N.º 2: ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA TOTAL ENTRE 2011 E 2018 .................................................................... 20 

TABELA N.º 3: NÚMERO DE EMPRESAS POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ENTRE 2011 E 2017 ..................................... 23 

TABELA N.º 4: NÚMERO DE EMPRESAS POR CAE VER.3 EM FAFE EM 2011 E 2017 ................................................. 23 

TABELA N.º 5: EVOLUÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO FAMILIAR CLÁSSICA ENTRE 2011 E 2018 .............................. 25 

TABELA N.º 6: EVOLUÇÃO DOS ALOJAMENTOS FAMILIARES CLÁSSICOS ENTRE 2011 E 2018 ....................................... 25 

TABELA N.º7: OBRAS DE EDIFICAÇÃO E ALVARÁS EMITIDOS NO CONCELHO DE FAFE ENTRE 2015 E 2018 ..................... 27 

  

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
GRÁFICO N.º 1 : EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE CONCELHO FAFE ENTRE 2011 E 2018  .................................. 16 

GRÁFICO N.º2: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 1981  ..................................................................... 17 

GRÁFICO N.º 3: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 1991  .................................................................... 17 

GRÁFICO N.º4: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 2001  ..................................................................... 17 

GRÁFICO N.º5: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 2011  ..................................................................... 17 

GRÁFICO N.º 6: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 2018  .................................................................... 18 

GRÁFICO N.º7: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO ENTRE 2011 E 2018 .................................................. 19 

GRÁFICO N.º 8: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO NO CONCELHO DE FAFE ENTRE 2011 E 2018 .................. 20 

GRÁFICO N.º 9: EVOLUÇÃO DA TAXA DE ANALFABETISMO CONCELHO DE FAFE ENTRE 2001 E 2011  ........................... 21 

GRÁFICO N.º 10: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO O NÍVEL DE INSTRUÇÃO ENTRE 2001 E 2011 ........... 22 

GRÁFICO N.º 11: NÚMERO DE EMPRESAS POR CAE VER.3 EM FAFE EM 2011 E 2017 ............................................. 24 

GRÁFICO N.º 12: EVOLUÇÃO DOS ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS FAMILIARES CLÁSSICOS ENTRE 2011 E 2018 ................... 26 

 



RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL      

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística            Página 4 de 63 

 

 

GRÁFICO N.º 13: NÚMERO DE PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO EXISTENTES ENTRE 2015 E 2018 .................................. 28 

GRÁFICO N.º 14: PRINCIPAIS OBRAS DE EDIFICAÇÃO REALIZADAS ENTRE 2015 E 2018 ............................................. 29 

GRÁFICO N.º 15: TOTAL DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO REALIZADAS ENTRE 2015 E 2018 .............................................. 29 

GRÁFICO N.º 16: ALVARÁS EMITIDOS PARA LOTEAMENTOS ENTRE 2015 E 2018 .................................................... 30 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS E IMAGENS 

 

 
FIGURA 1: INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ÂMBITO NACIONAL E MUNICIPAL  ........................................ 11 

IMAGEM N.º 1: CARTAZ REQUALIFICAÇÃO BAIRRO DA CUMIEIRA .......................................................................... 39 

IMAGEM N.º 2,3 E 4: PUBLICAÇÕES DO PATRIMÓNIO RELIGIOSO – MEMÓRIA E IDENTIDADE, FASCÍCULOS ................... 41 

 01,02 E 03 PARTE I .................................................................................................................................... 41 

IMAGEM N.º 5 E 6: RALLY NAS SERRAS DE FAFE – FAMOSO “SALTO DA PEDRA SENTADA” .......................................... 44 

IMAGEM N.º7: CARTAZ PROMOCIONAL DO RALLY EM FAFE ................................................................................. 45 

IMAGEM N.º 8: CAPA DA REVISTA DESCUBRA FAFE, ROTEIRO TURÍSTICO, EDIÇÃO 2019 ........................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL      
 

 

             Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística           Página 5 de 63 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento pretende constituir o relatório fundamentado de avaliação da execução do 

planeamento municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de evolução do município, 

a que se refere o n.º 3 do artigo 21.º da Portaria 277/2015, de 10 de setembro, e que, nos termos desse 

preceito, tem de acompanhar a deliberação da entidade responsável pela elaboração do plano que 

determina a revisão.  

 

Dado que o Município não dispõe de relatório sobre o estado do ordenamento do território (REOT), este 

relatório destina-se a servir de suporte à deliberação municipal que iniciará o processo de revisão do 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FAFE, propondo-se assim justificar e fundamentar a necessidade dessa 

revisão em articulação com a evolução das políticas de desenvolvimento concretizadas nos diversos 

instrumentos de gestão territorial de âmbito local, regional e nacional, bem como, em articulação com 

um conjunto de oportunidades estratégicas no contexto local. 

 

A segunda revisão do PDM decorre fundamentalmente da necessidade de adaptação ao 

enquadramento legal estabelecido pela Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e Urbanismo (LBPPSOTU – Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio) e visa incluir as regras de 

classificação e qualificação estabelecidas pelo RJIGIT em vigor (D.L. n.º 80/2015 de 14 de Maio), e 

critérios de classificação, reclassificação e qualificação do solo definidos em diploma regulamentar (D.R. 

n.º 15/2015 de 16 de Agosto). 

 

Esta revisão implica, por isso, a reconsideração e a reapreciação global, com caráter estrutural ou 

essencial das opções estratégicas do plano, dos princípios e dos objetivos do modelo territorial definido 

ou dos regimes de salvaguarda e de valorização dos recursos e valores territoriais. 
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II. ENQUADRAMENTO LEGAL  

 

Tendo em vista o processo de revisão/adaptação, este terá de ser preconizado pelo quadro legislativo 

que concilia a atual política de ordenamento do território e de urbanismo e que define o regime de 

elaboração dos planos municipais de ordenamento do território, compreendendo os seguintes 

diplomas: 

 

 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT);  

(…) n.º 2 do art.º. 202.º - sempre que a necessidade de revisão de um programa ou 

plano territorial não esteja fundamentada em relatório sobre o estado do ordenamento do 

território, deve ser ponderada em sede de um relatório de avaliação elaborado 

especificamente para o efeito (…). 

 

 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto, que estabelece 

as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo 

(LBSOTU).  

 

 Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios de 

classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias do 

solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território 

nacional;  

 

 Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro, que regula a constituição, a composição e o 

funcionamento da comissão consultiva (CC) da elaboração e da revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM): 

 
(…) N.º 3 do art. 21.º - Nos processos em curso, quando a entidade responsável pelo 

plano não disponha do relatório sobre o estado do ordenamento do território a nível 

local, a deliberação da entidade responsável pela elaboração do plano que determina 

a revisão é acompanhada por um relatório fundamentado de avaliação da execução 

do planeamento municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de 

evolução do município. (…). 

 

 

 



RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL      

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística            Página 7 de 63 

 

 

 Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro, que fixa os conceitos técnicos nos 

domínios do ordenamento do território e do urbanismo, designadamente os relativos aos 

indicadores e parâmetros, bem como os r4elativos à simbologia e à sistematização gráfica, a 

utilizar pelos instrumentos de gestão territorial;  

 

 Decreto-Lei n.º 193/95, de 18 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, 

de 19 de setembro, que estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a produção 

cartográfica no território nacional, bem como o Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro, 

que estabelece as normas e especificações técnicas da cartografia topográfica e topográfica de 

imagem a utilizar na elaboração, alteração e revisão dos planos territoriais e na cartografia 

temática que daí resulte;  

 

 Portaria n.º 245/2011, de 22 de junho, que define os requisitos, as condições e as regras de 

funcionamento e de utilização da «plataforma de submissão eletrónica» destinada ao envio dos 

instrumentos de gestão territorial para publicação no Diário da República e para depósito na 

Direcção-Geral do Território (DGT);  

 

 Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações do Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 

de maio, que estabelece o regime jurídico da avaliação ambiental de planos e programas 

(RJAAPP), de aplicação subsidiária ao RJIGT;  
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III. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

 

O concelho de Fafe localiza-se na região Norte (NUT II) e na sub-região do Ave (NUT III), a uma distância 

de cerca 35 Km da sede do distrito de Braga; é limitado a norte pelos concelhos de Vieira do Minho e 

Póvoa de Lanhoso, a sul por Felgueiras, a este pelos concelhos de Cabeceiras e Celorico de Basto e a 

oeste pelo concelho de Guimarães.  

 

Num esquema regional de estruturação urbana, a cidade de Fafe integra o nível da rede de centros 

estruturantes sub-regionais, com um nível de especialização e diversificação de funções, polarizadoras 

do sistema urbano numa escala supramunicipal.  

 

Ocupa uma posição de charneira entre o interior, marcadamente rural e pouco povoado e o litoral, 

urbanizado e fortemente industrializado, desempenhando um papel importante no reforço de 

relacionamentos com os centros urbanos de Guimarães, Felgueiras, Vizela, Cabeceiras e Celorico de 

Basto, fortalecendo o espaço de articulação com o interior rural.  

 

Importante elemento estruturante no quadro geoestratégico da rede urbana municipal, a A7/IC5 

constitui o principal corredor rodoviário de ligação do concelho à Europa favorecendo o 

estabelecimento de relações com a região envolvente e a articulação transfronteiriça. Importante na 

estruturação local da hierarquia urbana, encontram-se a cidade de Fafe, distribuída essencialmente pela 

freguesia de Fafe, e a única vila do concelho, Arões (São Romão).  
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Resultante da reorganização administrativa do território das freguesias aprovada pela Lei n.º 11-A/2013, 

de 28 de janeiro, o concelho de 219,08 Km² passou a integrar 25 freguesias: Armil, Arões (Santa 

Cristina), Arões (São Romão), Estorãos, Fafe, Fornelos, Golães, Medelo, Passos, Quinchães, Regadas, 

Revelhe, Ribeiros, São Gens, Silvares S. Martinho, Travassós, União de freguesias de Aboim, Felgueiras, 

Gontim e Pedraído, União de freguesias de Agrela e Serafão, União de freguesias de Antime e Silvares S. 

Clemente, União de freguesias de Ardegão, Arnozela e Seidões, União de freguesias de Cepães e Fareja, 

União de freguesias de Freitas e Vila Cova, União de freguesias de Monte e Queimadela, União de 

freguesias de Moreira de Rei e Várzea Cova, e Vinhós.  

 

 

MAPA 1: MAPA DE ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO CONCELHO DE FAFE (CAOP 2018)
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IV. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  

 

As opções políticas aos diversos níveis são concretizadas em instrumentos de gestão territorial (IGT) 

que, de acordo com as funções diferenciadas que desempenham, integram programas (âmbito nacional, 

regional e intermunicipal) ou planos (âmbito intermunicipal e municipal). Existe, portanto, um vasto 

conjunto de instrumentos de gestão territoriais em vigor no território concelhio, encontrando-se os 

mesmos devidamente identificados na figura 1. 

 

FIGURA 1: INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ÂMBITO NACIONAL E MUNICIPAL  

 

 

Fonte: DGT,2019 

  

 

 

De acordo com RJIGT, o plano diretor municipal é um “instrumento que estabelece a estratégia de 

desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de  

 

Instrumentos 
de Gestão 
Territorial 

Plano Diretor 
Mincipal  

2015  
Plano Nacional de 

Defesa da 
Floresta Contra 

Incêndios 
(PNDFCI) 

Plano Nacional da 
Água (PNA) 

Planos de Bacias 
Hidrográficas do 
Ave (PBHA) e do 

Douro (PBHD) 

Estratégia 
Nacional Para a 
Conservação da 

Natureza e 
Biodiversidade 

(ENCNB) Plano de 
Pormenor   

Zona  Industrial 
do Socorro 

Plano Regional de 
Ordenamento 

Florestal   Entre 
Douro e Minho) 

Planos de Bacias 
Hidrográficas do 
Ave (PBHA) e do 

Douro (PBHD) 

Programas 
Regionais de 

Ordenamento do 
Território – PROT 

Programa 
Nacional da 
Política de 

Ordenamento do 
Território - 

PNPOT 



RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL      

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística            Página 12 de 63 

 

 

utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e 

articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e 

intermunicipal”. 

 

Fazendo uma breve retrospetiva histórica, a 6 de maio de 1994, a Assembleia Municipal de Fafe aprovou 

o seu Plano Diretor Municipal (PDM), o qual foi ratificado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 

92/94, de 27 de setembro, publicada em Diário da República n.º224 da 1ª série-B, que determinou o 

início de vigência deste importante instrumento de planeamento do território concelhio.  

 

Volvidos cerca de 4 anos da sua aplicação e em resultado de incorreções e imprecisões técnicas 

imateriais constantes das disposições regulamentares, a Assembleia Municipal de Fafe aprovou, a 28 de 

fevereiro de 1997, uma alteração ao PDM de Fafe e esta alteração foi publicada em Diário da República 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/99, de 9 de março. 

 

Em 17 de maio de 2001, Câmara Municipal de Fafe deliberou proceder à primeira revisão do Plano 

Diretor Municipal a qual culminou com apresentação proposta da versão final da Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Fafe, publicada no Diário da República, 2ª série - Nº 174, de 7 de setembro de 

2015, aviso nº 10198/2015, entrando em vigor no dia 8 de setembro de 2015. 

 

A primeira correção material do Plano Diretor Municipal com republicação, foi publicada no Diário da 

República, 2ª série – N.º 150, de 5 de agosto de 2016, aviso n.º 9711/2016, entrando em vigor no dia 10 

de agosto de 2016.A segunda correção material do Plano Diretor Municipal, foi publicada no Diário da 

República, 2ª série – N.º 66, de 3 de abril de 2019, aviso (extrato) n.º 6053/2019, entrando em vigor no 

dia 8 de abril de 2019. 

 

O grande objetivo do PDM foi garantir o desenvolvimento equilibrado, protegendo e valorizando o 

património natural e paisagístico e a biodiversidade, com recurso a uma política de ordenamento do 

território sustentável, visando assegurar uma maior coesão económico-social e dar a curto prazo uma 

resposta estratégica à crise de desemprego que se vive atualmente no concelho, com a criação de 

novas áreas de acolhimento para atividades económicas e a requalificação e ampliação de outras 

existentes de forma a aumentar a diversidade da oferta de solos para estas atividades: 

 

 Reforço e qualificação da centralidade urbana da cidade de Fafe;  

 Consolidação dos aglomerados urbanos, qualificando o espaço construído existente;  

 Controlo da dispersão em solo rural promovendo a contenção do edificado em núcleos 

urbanos;  

  

http://static.cm-fafe.pt/camara-municipal-fafe/296/231565/revisao-do-pdm_15.pdf
http://static.cm-fafe.pt/camara-municipal-fafe/296/231566/revisao-do-pdm_17_republicacao.pdf
http://static.cm-fafe.pt/camara-municipal-fafe/296/231721/aviso_6053_2019.pdf


RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL      

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística            Página 13 de 63 

 

 

 Rentabilização e expansão de infraestruturas públicas de apoio à urbanização (rede de 

abastecimento de água, saneamento básico, vias de comunicação, etc.); 

 Para a implementação da estratégia do PDM, foram definidas os seguintes domínios de ação: 

o Estruturação do crescimento urbano e contenção da dispersão; 

o Valorização do património cultural; 

o Afirmação de Fafe como centralidade urbana; 

o Afirmação de Fafe como pólo turístico; 

o Estruturação da malha urbana através da hierarquização da Rede Viária municipal e de 

otimização das infraestruturas; 

o Reorganização/restruturação dos equipamentos; 

o Infraestruturas; 

o Salvaguarda e valorização do património edificado; 

o Rede Intermunicipal; 

o Rede Municipal; 

o Valorização do potencial turístico; 

o Desenvolvimento e diversificação dos setores económicos. 

o Desenvolvimento e diversificação dos setores económicos. 

 

O PDM Fafe é constituído pelos seguintes elementos: 

 Regulamento e seus anexos I e II; 

 Planta de ordenamento e respetivos anexos: 

o Anexo I — Zonamento acústico; 

o Anexo II — Património arqueológico; 

o Anexo III — Património arquitetónico. 

 Planta de Condicionantes e respetivos anexos: 

o Anexo I — Áreas percorridas por incêndios; 

o Anexo II — Perigosidade de incêndio florestal — classes alta e muito alta; 

o Anexo III — Zonas de conflito (ruído Ln); 

o Anexo IV — Zonas de conflito (ruído Lden). 

 

Em termos de usos do solo em geral, opções estruturantes do território, e em conformidade com a 

planta de ordenamento, o território municipal encontra -se dividido em duas classes de uso do solo: 

 Solo rural; 

 Solo urbano. 

 

O solo rural qualifica -se nas seguintes categorias e subcategorias: 

 Espaços agrícolas; 
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 Espaços florestais: 

o Espaços florestais de produção; 

o Espaços florestais de proteção; 

o Espaços florestais de conservação. 

 Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; 

 Espaços afetos à exploração de recursos geológicos: 

o Explorações de massas minerais (pedreiras); 

o Concessão mineira; 

o Contrato de prospeção e pesquisa. 

 Aglomerados rurais; 

 Áreas de edificação dispersa; 

 Espaços de equipamentos e Infraestruturas. 

 

O solo urbano qualifica -se nas seguintes categorias e subcategorias: 

1- Solo urbanizado: 

 Espaços centrais: 

o Espaço central principal; 

o Espaço central complementar. 

 Espaços residenciais: 

o Espaço residencial de nível I; 

o Espaço residencial de nível II. 

o Espaços urbanos de baixa densidade; 

 Espaços de atividades económicas; 

 Espaços verdes; 

 Espaços de uso especial. 

 

2 - Solo urbanizável: 

 Espaços centrais: 

o Espaço central principal; 

o Espaço central complementar. 

 Espaços residenciais: 

o Espaço residencial de nível I; 

o Espaço residencial de nível II. 

 Espaços urbanos de baixa densidade; 

 Espaços de atividades económicas; 

 Espaços de uso especial. 
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V. AVALIAÇÃO DAS DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS E TERRITORIAIS 

 
Analisar as dinâmicas demográficas do concelho tem como finalidade elencar e contextualizar uma série 

de variáveis e indicadores que permitam retratar as dinâmicas e tendências de evolução. 

Como fonte de informação usamos os dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Estatística. 

 

V.1. DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS 

          V.1. 1. POPULAÇÃO RESIDENTE  

 
TABELA N.1º: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR LOCAL DE RESIDÊNCIA ENTRE 2011 E 2018 

 
 

Local de 
residência (NUTS - 

2013) (1) 

População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo, Anual 

HM (N.º) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Portugal 10542398 10487289 10427301 10374822 10341330 10309573 10291027 10276617 

Norte 3687224 3666234 3644195 3621785 3603778 3584575 3576205 3572583 

Ave 425661 423817 421931 419826 418411 415671 413854 412669 

Fafe 50576 50249 49945 49579 49351 48906 48577 48271 

 
Fonte: População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário (Por ciclos de vida); Anual - INE, 
Estimativas anuais da população residente 

 
 
Analisando a dinâmica demográfica dos últimos anos podemos verificar que o concelho apresenta, 

desde 2011 até 2018, um decréscimo populacional e por conseguinte, uma variação populacional 

negativa, tendência essa, acompanhada tanto na Região Norte como Sub-Região do Ave. 

 

A diminuição da população residente é um fenómeno generalizado em todo o território nacional e esta 

diminuição da população é explicada pela baixa taxa de natalidade e pela crescente taxa de emigração 

da população jovem. 
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GRÁFICO N.º1 : EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE CONCELHO FAFE ENTRE 2011 E 2018 

 

 
 
Fonte: População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo; Anual - INE, Estimativas anuais da população 
residente 

 

Para analisar a distribuição da população residente pelas freguesias, só dispomos dos dados referentes 

aos Censos, e de acordo com esses dados, evolução da população residente por freguesia mostra que é 

a freguesia de Fafe se destacava de forma evidente de todas as outras freguesias, concentrando cerca 

de 29 % da população do concelho em 2001 e 31 % em 2011, apesar da tendência de diminuição 

polucional verificada.  

 

V.1.2. ESTRUTURA ETÁRIA 

A estrutura etária, ou seja, a composição da população por idades e sexo, é muito importante para se 

compreender e estudar a população de um país, região ou concelho, na medida em que permite avaliar 

a sua vitalidade, conhecer a sua evolução futura e identificar as causas de alguns desequilíbrios entre 

escalões etários e sexos. Permitirá, também, determinar indicadores importantes como os índices de 

envelhecimento e dependência, que numa perspetiva dinâmica contribuirão para a definição e 

programação equilibrada dos equipamentos e serviços necessários à estrutura populacional do 

concelho. 
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GRÁFICO N.º2: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 1981  GRÁFICO N.º 3: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 1991 

 

 

GRÁFICO N.º4: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 2001 GRÁFICO N.º5: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 2011 

 

 

Fonte: População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas anuais da população residente 
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Neste sentido, a análise das pirâmides de 1981 a 2011 demonstram que a população fafense é 

predominantemente adulta a caminhar para o envelhecimento, facto que está demonstrado pela base 

estreita e pelo predomínio da classe adulta e idosa. Esta realidade resulta da baixa taxa de natalidade e 

mortalidade aliada à alta esperança média de vida. 

 
GRÁFICO N.º 6: PIRÂMIDE ETÁRIA DO CONCELHO DE FAFE EM 2018 

 

Fonte: População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas anuais da 
população residente 

 

Resumidamente, em termos de estrutura etária, é notório o decréscimo da percentagem de jovens e o 

aumento significativo dos idosos. A proporção dos adultos tem aumentado dado que caminham para o 

envelhecimento. 

A evolução da estrutura da população testemunha uma situação de duplo envelhecimento provocado 

pela base (causado pelo decréscimo da população jovem) e envelhecimento pelo topo (aumento da 

proporção de Idosos). 

De acordo com o I.N.E., em 2011, a esperança média de vida à nascença oscila entre os 77 e 78 anos. 
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V.1.3. ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO E DEPENDÊNCIA TOTAL 

 

O envelhecimento da população requer um maior investimento e uma maior procura de serviços de 

apoio à terceira idade, nomeadamente centros de dia, serviços de saúde especializados e de apoio ao 

domicílio e, torna-se imperativo, fazer chegar este tipo de serviço a todas as freguesias, principalmente 

aquelas, que por razões naturais, se encontram mais isoladas. 

O gráfico seguinte demostra um acelerado envelhecimento da população em todas as unidades 

territoriais.  

 
GRÁFICO N.º7: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO ENTRE 2011 E 2018 

 

Fonte: Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Estimativas anuais da população 

residente 

O índice de envelhecimento, que traduz a proporções de idosos relativamente aos jovens, aumentou 

significativamente, passando de 50,2% no início da década de 90 para 159,8% em 2018. Neste sentido, 

tínhamos em 1991, 50 idosos por cada 100 jovens, e passamos a ter, em 2011, 105 idosos por cada 100 

jovens e 160 idosos por cada 100 jovens, em 2018. Este indicador representa exatamente como o 

número de idosos cresceu e o que estes representam na estrutura atual da população. 
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GRÁFICO N.º 8: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO NO CONCELHO DE FAFE ENTRE 2011 E 2018 

 
Fonte: Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Estimativas anuais da população 
residente 

 

O índice de dependência total mede o nível de dependência da população jovem e idosa em relação à 

população em idade ativa, contendo, por isso, duas componentes com tendências de evolução 

divergentes: o índice de dependência de jovens e o de idosos. Este indicador mostra que, em 2011, Fafe 

tinha 45 indivíduos dependentes por cada 100 elementos em idade ativa, passando para e 47 indivíduos 

dependentes, em 2018. Neste sentido, um desafio que o envelhecimento populacional coloca às 

sociedades contemporâneas é a garantia da substituição da sua população ativa. 

 

TABELA N.º 2: ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA TOTAL ENTRE 2011 E 2018 
 

Local de 
residência 

(NUTS - 
2013) (1) 

Índice de dependência total (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual (2) 

Período de referência dos dados 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Portugal 51,4 51,9 52,5 53 53,4 54,1 54,7 55,1 

Norte 46,9 47 47,5 47,9 48,2 48,9 49,4 49,9 

Ave 42,8 42,7 42,8 42,9 43 43,6 44,2 44,8 

Fafe 45 44,9 45,1 45,2 45,1 45,6 46 46,8 

 
Fonte: Índice de dependência total (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Estimativas anuais da população 
residente 
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 V.1.4. NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

A população do concelho de Fafe apresenta níveis de escolaridade desfavoráveis, se comparados com os 

valores da região norte e sub-região do Ave, dado que a percentagem de analfabetos é 

significativamente mais elevada.  

Em 1991, a taxa de analfabetismo, que representa a razão entre a população com mais de 10 anos que 

não sabe ler nem escrever e a população residente com mais de 10 anos, da região norte era de 9,9%, o 

Ave apresentava uma taxa de 9,5% e Fafe 12,3%, passando, em 2001, para 8,3% na região norte, 7,7% 

na sub-região Ave e 9,9% em Fafe. Em 2011, assistimos a uma diminuição da taxa de analfabetismo 

consequência das atuais políticas educativas. 

GRÁFICO N.º 9: EVOLUÇÃO DA TAXA DE ANALFABETISMO CONCELHO DE FAFE ENTRE 2001 E 2011  

Fonte: Taxa de analfabetismo (%) por Local de residência (à data dos Censos 2001 e 2011); Decenal - INE, Censos 
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GRÁFICO N.º 10: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO O NÍVEL DE INSTRUÇÃO ENTRE 2001 E 2011 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, Censos 2001 e 2011, Resultados definitivos 

 

O gráfico anterior comprova que, tanto em 2001 como em 2011, o nível de instrução predominante do 

concelho é o ensino básico (em 2001, 69,2 % da população possuía o ensino básico completo e em 2011, 

63.1%). O aumento da população sem nível de instrução pode ser explicado pelo elevado número de 

população com mais de 65 anos que não possuem qualquer nível de escolaridade e pelas crianças que 

ainda não estão em idade escolar.  

Com o prolongamento da escolaridade obrigatória até ao 12.º ano, prevê-se que a tendência concelhia 

em termos educacionais seja ainda mais positiva, contribuindo para o fomento do conhecimento na 

população mais jovem e para que esta possa usufruir no futuro de uma melhor qualidade de vida. 
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V.1.5. ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 
TABELA N.º 3 : NÚMERO DE EMPRESAS POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ENTRE 2011 E 2017 

 

Estabelecimentos/Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) 

Ano Portugal Norte Ave Fafe 

2011 1167560 376998 38655 4435 

2012 1118445 364598 37917 4325 

2013 1149737 389724 38522 4374 

2014 1180255 402177 39482 4530 

2015 1215156 412334 40615 4733 

2016 1250067 421748 41798 4808 

2017 1297053 434419 42902 4961 

 
 
Fonte: Estabelecimentos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (CAE Rev. 3); Anual - INE, Sistema 

de contas integradas das empresas 

 

De acordo com o INE, em 2011 existiam 4435 empresas com sede no concelho de Fafe, passando para 

4961, em 2017, facto que se traduziu num acréscimo, em termos absolutos, de 526 empresas.  

Assim sendo e, como principais atividades, tanto em 2011 como em 2017, aparecem, em primeiro lugar 

as empresas com atividades relacionadas com comércio por grosso e a retalho, em segundo as 

indústrias transformadoras e em terceiro lugar o setor da construção, sendo muito percetível o 

acréscimo do número de empresas destas principais atividades e em quase todas as outras atividades. 

A atividade que registou o maior aumento de 2011 para 2018, está relacionada com as empresas dentro 

do setor primário (Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca), onde temos um aumento de 

186 empresas neste setor de atividade. 

 
 
TABELA N.º 4 : NÚMERO DE EMPRESAS POR CAE VER.3 EM FAFE EM 2011 E 2017 

 
 

Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (CAE Rev. 3) 
 

 
2011 
(n.º) 

2018 
(n.º) 

Evolu
ção 

(n.º) 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 58 244 186 

Indústrias extrativas 2 2 0 

Indústrias transformadoras 781 779 - 2 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 6 37 31 
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Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 9 8 1 

Construção 560 540 -20 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 1082 1087 5 

Transportes e armazenagem 80 75 -5 

Alojamento, restauração e similares 364 402 38 

Atividades de informação e de comunicação 12 19 7 

Atividades imobiliárias 105 118 13 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 315 385 70 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 281 378 97 

Educação 256 230 -26 

Atividades de saúde humana e apoio social 274 345 71 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 46 67 21 

Outras atividades de serviços 204 245 41 

Total 4435 4961 526 

 

Fonte: Estabelecimentos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (CAE Rev. 3); Anual - INE, Sistema 

de contas integradas das empresas 

 
 
GRÁFICO N.º 11 : NÚMERO DE EMPRESAS POR CAE VER.3 EM FAFE EM 2011 E 2017 
 

Fonte: Estabelecimentos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (CAE Rev. 3); Anual - INE, Sistema 

de contas integradas das empresas 
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V.1.6. EDIFICADO: EDIFÍCIOS E ALOJAMENTOS 

 
TABELA N.º 5: EVOLUÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO FAMILIAR CLÁSSICA ENTRE 2011 E 2018 

 

Localização 
geográfica 

(NUTS - 
2013) (1) 

Edifícios de habitação familiar clássica (Parque habitacional - N.º) por Localização 
geográfica (NUTS - 2013); Anual (2) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Portugal 3556071 3568320 3576444 3581831 3586516 3591322 3597059 3604407 

Norte 1214491 1219540 1223000 1225350 1227358 1229405 1231713 1234651 

Ave 138759 139438 139987 140322 140634 140965 141393 141965 

Fafe 19885 20001 20114 20165 20203 20255 20301 20379 

 
Fonte: Edifícios de habitação familiar clássica (Parque habitacional - N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual - INE, 
Estatísticas das obras concluídas 

 
 
Segundo os últimos resultados do INE, o concelho de Fafe demostra um aumento progressivo no que 

aos edifícios familiares clássicos diz respeito, passando de 19885 edifícios em 2011 para 20379 em 2018, 

ou seja, um aumento em termos efetivos, de 494 edifícios em 7 anos. 

 

TABELA N.º 6 : EVOLUÇÃO DOS ALOJAMENTOS FAMILIARES CLÁSSICOS ENTRE 2011 E 2018 

 

Localização 
geográfica 

(NUTS - 
2013) (1) 

Alojamentos familiares clássicos (Parque habitacional - N.º) por Localização 
geográfica (NUTS - 2013); Anual (2) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Portugal 5879202 5898804 5911467 5919580 5926474 5933979 5942641 5954548 

Norte 1853531 1860951 1865866 1869117 1871845 1874873 1877989 1882626 

Ave 190703 191532 192193 192640 193075 193499 194020 194767 

Fafe 25351 25481 25634 25709 25754 25810 25866 25976 

 

Fonte: Alojamentos familiares clássicos (Parque habitacional - N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual - INE, 

Estatísticas das obras concluídas 

 
 

A mesma tendência se verificou nos alojamentos familiares clássicos onde assistimos a um aumento de 

625 alojamentos entre 2011 e 2018. 
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GRÁFICO N.º 12: EVOLUÇÃO DOS ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS FAMILIARES CLÁSSICOS ENTRE 2011 E 2018 

 

 
 
Fonte: Alojamentos familiares clássicos e Edifícios de habitação familiar clássica (Parque habitacional - N.º) por Localização 

geográfica (NUTS - 2013); Anual - INE, Estatísticas das obras concluídas 
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V.2. AVALIAÇÃO DAS DINÂMICAS CONSTRUTIVAS 

 
A transformação do território tem como o seu principal alicerce, no âmbito da iniciativa privada, o 

licenciamento de obras particulares e as operações de loteamento com respetivas obras de urbanização. 

 

Para se avaliar esta transformação foi realizado um levantamento do licenciamento municipal de obras 

particulares e loteamentos, visto serem estes os grandes agentes de transformação do solo que o PDM. 

O período de análise definido foi 2015 a 2018. 

A base de dados utilizada foi da aplicação de gestão das obras particulares existente GSE/GSP do ANO 

da Divisão de Gestão Urbanística.  

 

TABELA N.º7: OBRAS DE EDIFICAÇÃO E ALVARÁS EMITIDOS NO CONCELHO DE FAFE ENTRE 2015 E 2018 

 

ANOS 
2015 2016 2017 2018 

Total Total Total Total 

O
B

R
A

S 
D

E 
ED

IF
IC

A
Ç

A
O

 

Nº Processos Construção (LE-EDI; CP-EDI; LE-OOU; CP-OOU) 298 284 321 355 

Edificação Nova 107 115 116 180 

Alteração/Legalização 48 40 41 33 

Ampliação/Reconstrução 41 37 51 34 

Comunicação Prévia Nova 8 13 12 9 

Alteração 1 0 0 1 

Ampliação 0 0 1 0 

Muro / Anexo 93 82 99 99 

Nº de Processos de Comunicação de Isenção de Controlo Prévio 335 336 250 271 

Número Total de Processos 1874 2089 1787 1962 

Número Requerimentos 5013 5239 4238 4869 

A
LV

A
R

Á
S 

EM
IT

ID
O

S 

Alvará de Autorização de Utilização 168 157 166 181 

Alvará de Licença de Edificação 202 232 197 233 

Loteamento: Alvarás 1 0 0 13 

Loteamento: Alvarás de Alterações Loteamento 21 17 20 6 

Comprovativo Admissão Com. Prévia 48 20 9 47 

Fonte: CMF, DGU 2019 

 

  

Durante o período analisado podemos constatar que de 2015 a 2018 o município sofreu oscilações no 

número de edifícios licenciados relativos a obras de edificação, sendo que, este facto pode ser explicado 

pela conjuntura económica que Portugal viveu, que fez cair drasticamente o poder de compra das  

 



RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL      

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística            Página 28 de 63 

 

 

famílias, que fez aumentar a taxa de desemprego, a diminuição do investimento, etc, sendo que o 

investimento em obras de edificação refletiu exatamente essa tendência. 

Se agregarmos estes 4 anos percebemos que o município licenciou 1258 obras de edificação, das quais 

518 obras são construções novas e apenas 325 se referem a ampliações, alterações ou reconstruções de 

habitações existentes. 

 

GRÁFICO N.º 13: NÚMERO DE PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO EXISTENTES ENTRE 2015 E 2018  
 

 

 
 

 
 
Fonte: CMF, DPGU 2019 
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GRÁFICO N.º 14: PRINCIPAIS OBRAS DE EDIFICAÇÃO REALIZADAS ENTRE 2015 E 2018 
 

 
 
Fonte: CMF, DPGU 2019 

 

 
GRÁFICO N.º 15: TOTAL DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO REALIZADAS ENTRE 2015 E 2018 

 

 
Fonte: CMF, DPGU 2019 
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Conforme podemos verificar pela análise dos gráficos e tabelas, as principais obras de edificação dizem 

respeito a novas edificações, seguidos dos processos referentes a obras de alteração e legalização e por 

último obras de ampliação/reconstrução de edificações. 

 
 
GRÁFICO N.º 16: ALVARÁS EMITIDOS PARA LOTEAMENTOS ENTRE 2015 E 2018 
 

 
 
Fonte: CMF, DPGU 2019 

 

Entre 2015 e 2018 foram emitidos 14 alvarás para novos loteamentos e 64 alterações aos loteamentos 

existentes. 

Por conseguinte, podemos concluir que o município apresenta uma dinâmica construtiva ao logo deste 

últimos anos, que se traduz na consolidação e aumento do solo urbanizado. 

 
 
MAPAS N.º 2,3 E  4 : EXEMPLOS IMPLANTAÇÃO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO APROVADAS
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VI. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO MUNICIPAL 

 

De acordo com o relatório do Plano Diretor Municipal de Fafe, a necessidade de revisão do PDM 

decorreu da evolução das perspetivas de desenvolvimento social e económico e da necessidade de 

adequação a essa evolução, das novas condições, sociais, económicas, culturais e ambientais.  

 

A estratégia municipal teve a sua base alicerçada no PDM em vigor e resultou de um processo longo, 

resultante da demora na consensualização das propostas com as entidades da administração central 

com jurisdição no território municipal, com o objetivo de assegurar os vários interesses em causa, 

atravessou várias alterações legislativas e foram feitas três visitas a todas às freguesias e promovidas 

várias reuniões com os seus representantes, assim como atendidos vários contributos de munícipes que 

interviram na fase prevista para o efeito. 

 

Foi dada uma grande importância ao setor Industrial e empresarial, pela enorme importância que tem 

para o desenvolvimento económico do concelho, tendo sido colocado especial atenção na criação de 

novas áreas para acolhimento empresarial, na ampliação e restruturação de outras pelo seu enorme 

potencial devido à localização estratégica e grau de infraestruturas existente e em execução. 

 

Foi igualmente dada grande importância à necessidade de se rentabilizar o grande investimento em 

infraestruturas básicas já instaladas, em curso e cofinanciadas pelo fundos comunitários, sendo um dos 

critérios fundamentais para a delimitação dos aglomerados e o controlo do edificado disperso. 

 

Tratou-se, portanto, de uma proposta que conciliou os vários interesses e sensibilidades para o 

desenvolvimento do concelho e que o executivo camarário considerou como fundamentais. 

 

Por conseguinte, o grande objetivo do PDM foi garantir o desenvolvimento equilibrado, protegendo e 

valorizando o património natural e paisagístico e a biodiversidade, com recurso a uma política de 

ordenamento do território sustentável, visando assegurar uma maior coesão económico-social e dar a 

curto prazo uma resposta estratégica à crise de desemprego que se vive atualmente no concelho, com 

a criação de novas áreas de acolhimento para atividades económicas e a requalificação e ampliação 

de outras existentes de forma a aumentar a diversidade da oferta de solos para estas atividades: 

a) Reforço e qualificação da centralidade urbana da cidade de Fafe;  

b) Consolidação dos aglomerados urbanos, qualificando o espaço construído existente;  
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c) Controlo da dispersão em solo rural promovendo a contenção do edificado em núcleos 

urbanos;  

d) Rentabilização e expansão de infraestruturas públicas de apoio à urbanização (rede de 

abastecimento de água, saneamento básico, vias de comunicação, etc.); 

e) Consolidação da rede de equipamentos públicos; 

f) Potenciar e reforçar a competitividade económica do concelho, criando e qualificando 

áreas de acolhimento empresarial criando as condições para reafirmar Fafe como destino 

potencial para a localização das atividades industriais, promovendo o (re)ordenamento 

industrial, criando novos espaços para a instalação de atividades económicas que 

permitam aumentar, valorizar e diversificar a estrutura empresarial concelhia, melhorar as 

condições das zonas industriais existentes e promover a sua expansão, criando e 

qualificando áreas de acolhimento empresarial: 

i. Potenciar a competitividade dos setores florestal e agrícola e a diversificação da 

economia nas áreas rurais; 

g) A preservação e valorização do património cultural (arquitetónico e arqueológico); 

h) Salvaguarda e valorização do ambiente, património natural e paisagístico do concelho 

promovendo a sustentabilidade ecológica do território: 

i. Defender as componentes de sustentabilidade biofísica do território, fundamentais 

para a proteção do solo e do funcionamento dos ciclos biogeoquímicos; 

ii.  Contributo para a correção e/ou prevenção de riscos ambientais; 

iii. Garantir e melhorar a qualidade do ambiente e a diversidade da paisagem; 

iv. Salvaguarda e a valorização dos espaços agrícolas e florestais com relevância para a 

sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais; 

i) Promoção do setor turístico nomeadamente no agro-turístico, no turismo rural, no turismo 

da natureza, no turismo religioso e turismo desportivo (rally). 
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A implementação das estratégias definidas na proposta de revisão do PDM processou-se por meio de 

um conjunto de intervenções municipais vertidas no programa de execução do PDM, o qual identificou 

as ações a realizar, a sua programação e as fontes de financiamento. 

 

A programação e a execução do PDM Fafe foi determinada pela Câmara Municipal e processa-se através 

da inscrição no plano de atividades municipal e, quando aplicável, no orçamento municipal e da 

aprovação de programas anuais ou plurianuais de concretização das opções e prioridades de 

desenvolvimento urbano do município. 

 

As ações materializadas no Programa de Execução resultaram de um conjunto de evidências, critérios e 

fatores que, à data da sua elaboração, correspondiam às necessidades existentes e à estratégia que se 

pretendia para o concelho.  

 

Todavia, no decurso do período de vigência deste plano, ocorreram naturalmente progressos, mudanças 

e uma natural evolução a diversos níveis, os quais, no seu conjunto, se traduziram em alterações 

relativamente às necessidades e prioridades sentidas. 

 

 

Início Vigência PDM Fafe             RAEPM 

 

 

Considerando o exposto, no quadro seguinte, apresentam-se algumas das medidas e ações 

estabelecidas no programa de execução, bem como a respetiva avaliação em termos de concretização.  

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
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O grande objetivo estratégico de valorização e reforço da coesão do sistema urbano, inclui a consolidação dos aglomerados urbanos, qualificando o espaço construído 

existente, e o controlo da dispersão em solo rural promovendo a contenção do edificado em núcleos urbanos. Por outro lado, procura-se reforçar e qualificar da 

centralidade urbana da cidade de Fafe. 

Por conseguinte, as ações programadas foram as seguintes:  

 

 

         

 

             Não executado              
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Uma das principais medidas desenvolvidas pelo município foi a definição da Área de Reabilitação 

Urbana da Cidade (aprovada em 30/11/2016) de Fafe que corresponde à congregação da área 

densificada da Cidade de Fafe, num esforço estratégico continuado de aposta na reabilitação urbana, na 

sequência de várias intervenções concertadas, nas áreas consolidadas do ponto de vista do tecido 

urbano e dos valores arquitetónicos, envolvendo áreas de degradação e obsolescência, na qual se 

concentram oportunidades de transformação e qualificação do ambiente urbano, das atividades 

económicas e da inclusão social. 

Pretende-se uma intervenção a vários níveis - no espaço público, nas infraestruturas, nos equipamentos 

e no edificado - criando condições que motivem a sua recuperação e reabilitação dos edifícios 

degradados, criando um ambiente propício para o rejuvenescimento das atividades económicas, para a 

atratividade de investimento, habitantes e visitantes, e para a melhoria do ambiente urbano e da 

qualidade de vida. 

 

MAPA 5: LIMITE DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE FAFE (ARU) 
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A Estratégia de Reabilitação Urbana de Fafe é um instrumento de orientação para a atuação do 

município, fazendo o enquadramento das suas ações com o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 

que, por sua vez, pretende dar resposta aos seguintes objetivos:  

a) Reabilitar e revitalizar o tecido urbano da Cidade de Fafe, potenciando recursos públicos e 

privados; 

b) Implementar ações que visem aumentar a eficiência energética e a utilização de energias 

renováveis para autoconsumo na habitação social, contribuindo assim para um aumento da 

qualidade do edificado, em especial na melhoria da sua habitabilidade e conforto, bem como 

para uma melhoria do bem-estar de segmentos populacionais carenciados; 

c) A redução da pobreza energética das famílias com baixos rendimentos e o uso eficiente de 

recursos 

d) A qualificação das infraestruturas, dos equipamentos, dos espaços verdes e urbanos de 

utilização coletiva 

e) Garantir a complementaridade e coordenação entre os diversos atores, concentrando recursos 

em operações integradas de reabilitação nas «áreas de reabilitação urbana», cuja delimitação 

incumbe ao município e nas quais se intensificarão os apoios fiscais e financeiros. 

 

A requalificação do Bairro da Cumieira (exemplo da concretização dessa estratégia) , que é formado por 

11 blocos (de “A” a “L”) de 4 pisos, constituídos por habitações de tipologia T2, T3 e T4, que totalizam 

245 frações, das quais quatro são destinadas ao comércio e serviços, e 241 fogos habitacionais, dos 

quais, 195 são propriedade da Câmara, é um projeto que vai permitir requalificar as habitações 

(qualificando o espaço construído) e as zonas comuns (áreas verdes, vias, passeios, equipamentos). 

 

IMAGEM N.º 1: CARTAZ REQUALIFICAÇÃO BAIRRO DA CUMIEIRA 

Fonte: www.cm-fafe.pt
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A preservação e valorização do património cultural (arquitetónico e arqueológico) constitui outro dos 

grandes objetivos do município: 

 

 

              Não executado              

Executado 
 

Em execução 
 

 

 

Para além do património municipal classificado, o município realizou um vasto inventário de todo o 

património municipal edificado que foi elencado na Planta de Ordenamento – Anexo III – Património 

Arquitetónico, que, já sofreu diversas atualizações devido à descoberta de novos elementos e devido a 

correções de localização. Neste sentido, o município possui uma base de dados SIG com todos os 

elementos patrimoniais elencados, que à data conta com 1894 pontos/elementos. 

O regulamento de salvaguarda do património está a ser elaborado pela Divisão de Gestão 

Urbanística/Divisão de Planeamento, Mobilidade e Trânsito. 

Para executar da ação relativa à promoção do turismo natureza, religioso e desportivo (Rally) o 

município elaborou diversas publicações relacionadas com a promoção do património. 
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património cultural                                                                                                                                                   
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IMAGEM N.º 2,3 E 4: PUBLICAÇÕES DO PATRIMÓNIO RELIGIOSO – MEMÓRIA E IDENTIDADE, FASCÍCULOS 01,02 E 03 PARTE I 

  

Fonte: www.cm-fafe.pt; 2019

http://www.cm-fafe.p/
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No turismo, outro dos grandes objetivos estratégicos do PDM, procurou-se desenvolver uma política 

com base na qualidade do serviço e competitividade da oferta, tendo como motor a criação de 

conteúdos autênticos e experiências genuínas, na excelência ambiental e urbanística, na formação dos 

recursos humanos e na dinâmica e modernização empresarial e das entidades públicas.  

 

O Turismo será, por ventura, um dos principais elementos de desenvolvimento da estratégia municipal 

tendo em vista a promoção de empreendimentos turísticos existentes no concelho, e requalificação das 

estruturas turísticas existentes e na própria promoção da requalificação urbanística.  

 

É, pois, altura de levar por diante um planeamento que se constitua como um estímulo ao 

desenvolvimento turístico para que se possa mobilizar e estimular agentes económicos e cidadãos, 

aproveitando o que de melhor temos e investir num setor que está a viver um bom momento.  

 

O concelho possui aldeias com paisagens únicas, assim como toda a fauna e flora que constitui um 

património ambiental ímpar, juntando a boa gastronomia, bem como um conjunto de dinâmicas 

culturais, desportivas e de lazer que estão ao serviço dos fafenses e de todos quantos nos visitarem e se 

queiram juntar a esta vontade que pretende transformar Fafe num destino turístico de excelência.  

 

Na cidade, é-nos oferecida uma arquitetura sui generis, com belos palacetes de arquitetura de influência 

brasileira. O nosso Teatro-Cinema, a Casa da Cultura, ou mesmo o Arquivo Municipal são lugares de 

paragem obrigatória, assim como os demais monumentos, jardins e espaços verdes.  

 

Os empreendimentos turísticos, a restauração, as agências de viagens, as empresas de animação 

turística deverão posicionar-se estrategicamente de forma a potenciar os recursos já referidos, 

potenciando-se a si mesmas e assim contribuindo para o desenvolvimento do concelho no seu todo.  

 

Face a todas estas razões, os objetivos para o turismo foram os seguintes: 
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Para executar da ação relativa à promoção do turismo natureza, religioso e desportivo (rally), o 

município elaborou publicações relacionadas com a promoção do que de melhor se pode encontrar em 

Fafe. 

Neste ano, 2019, o Município de Fafe participou na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu, na FIL, de 

13 a 17 de Março, apresentando-se na maior montra de turismo do país e a perceção imediata é que o 

investimento nesta presença, realizado em conjunto com vários parceiros privados, tem todas as 

condições para acrescentar valor a médio e a longo prazo ao sector do turismo em Fafe.  

Outra grande aposta do município é o Rally.  

 

Os espetáculo do automobilismo fazem de Fafe a Catedral do Rally com provas espetaculares e um 

ambiente fantástico, com edições do WRC Vofafonde Rally de Portuga, Rally Montelongo, Rally Norte 

Classic, Rally Serras de Fafe. Um espetáculo sem igual, com um cenário inesquecível e um ambiente 

vibrante que tornam Fafe um dos melhores e mais bonitos palcos para o desporto automóvel. 

O Rally é uma grande oportunidade de afirmar Fafe no cenário automobilístico dos Rallys. É também 

uma forma de acolher no concelho milhares de visitantes e turistas que aproveitam, esta prova, para 

conhecer o nosso concelho. Da parte da Autarquia, vamos continuar acarinhar as provas de Rally, como 

assim o temos feito. Vamos trabalhar e fazer tudo o que é possível para manter estes espetáculos 

automobilísticos por cá.  

IMAGEM N.º 5 E 6 : RALLY NAS SERRAS DE FAFE – FAMOSO “SALTO DA PEDRA SENTADA” 

 

Fonte: www.cm-fafe.pt; 2019 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-fafe.p/
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IMAGEM N.º7: CARTAZ PROMOCIONAL DO RALLY EM FAFE 

 

Fonte: www.cm-fafe.pt; 2019 

 

Na revista “Descubra Fafe”, podemos ler e ver o melhor se pode encontrar em Fafe, desde o que se 

pode visitar, o que se pode fazer, onde comer, onde dormir, ou seja, encontrar tudo o que precisamos 

para “descobrir Fafe”. 

 

IMAGEM N.º 8: CAPA DA REVISTA DESCUBRA FAFE, ROTEIRO TURÍSTICO, EDIÇÃO 2019 

  

Fonte: www.cm-fafe.pt; 2019 

http://www.cm-fafe.p/
http://www.cm-fafe.p/
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No PDM vigente, o solo urbanizável corresponde às novas áreas de expansão dos aglomerados de forma 

a permitir o seu desenvolvimento de forma equilibrada e sustentada em conformidade com os objetivos 

do PDMF.  

 

O solo urbanizável foi integrado em Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), salvo os 

casos de áreas contíguas a espaços urbanizados e infraestruturados em que na execução do PDMF se 

preconiza o recurso a unidades de execução e/ou a operações urbanísticas previstas no RJUE, quando 

não se justifique o seu enquadramento naquelas unidades de execução. 

 

Os espaços urbanizáveis destinam-se à expansão dos aglomerados urbanos, sendo solo parcialmente 

infraestruturado ou que se previa que fosse infraestruturado na vigência do plano. 

 

A execução do solo urbanizado processa -se através do recurso a operações urbanísticas adequadas à 

sua natureza, dimensão e à sua inserção no tecido urbano dominantemente, através de PP ou unidades 

de execução ou operações de loteamento a delimitar pelo município ou pelos interessados, 

enquadradas ou não em UOPG’s. 

 

Na definição das prioridades de concretização das UOPG’S foram identificadas no PDM Fafe ou de 

unidades de execução, sendo privilegiadas as seguintes intervenções: 

 As que possuam caráter estruturante no ordenamento do território municipal e sejam 

fundamentais para o seu desenvolvimento económico; 

 As que contribuam para consolidação e qualificação do solo urbanizado; 

 As que contribuam para a proteção e valorização da estrutura ecológica; 

 As que permitam a disponibilização de solo para as atividades económicas, equipamentos, 

espaços verdes e infraestruturas necessárias à execução do plano. 

 

 

Neste sentido, foram definidas 33 Unidades Operativas de Planeamento e de Gestão (UOPG), 

distribuídas pelo território concelhio, umas destinadas à expansão controlada dos aglomerados e outras 

a novos espaços de atividades económicas e ampliação e requalificação dos existentes. 

 

As UOPG’S que incorporam o objetivo da estruturação do crescimento urbano e controlo da dispersão 

(as que estão enumeradas na tabela seguinte), foram definidas com o intuito de criar zonas controladas 

de expansão urbana dos aglomerados existentes já urbanizados e infraestruturados, aproveitando as 

sinergias já existentes. 
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As seguintes destinam-se essencialmente à expansão urbana dos espaços residenciais: 

 

Executado             Não executado           

Consolidação do Sistema 
Central Urbano  

Estruturação do crescimento 
urbano e contenção da 

dispersão 

UOPG 2 – 
Vilacova: 

Encostelas 

UOPG 3 – 
Travassós: 
Moinhos 

UOPG 5 – 
Revelhe: Escola 

Padre Flores  

UOPG 6 - 
Revelhe: Sabugal 

(Obras particulares: 
155/2018 LE-EDI) 

UOPG 7 – Ribeiros: 
Pena de Galo  

(Operação de Loteamento a 
ser desenvolvido pela 

Câmara) 

UOPG 8 – Vinhós: 
Outeiro da Peluda 

(Obras particulares: 
144/2019 LE-EDI) 

UOPG 09 – Estorãos: 
Passadouro 

(Obras particulares: 
224/2018 LE-EDI) 

UOPG 10 – Fornelos: 
Rielho 

Unidade de execução - 
Aviso 4500/2018 e 

13272/2017; 

8/2018 LU-LOT 

20/2019 IP-OPU 

UOPG 11 – Fornelos: 
Ribeiro 

Unidade de execução - 
Aviso 11108/2017 

Operação loteamento: 

(7/2016 LU-LOT) 

UOPG 12 – 
Fornelos: Fornelo 

UOPG 13 – Fafe: 
Cumieira Sul 

(Obras particulares: 
67/2018 LE-EDI) 

 

UOPG 15 – Fafe: 
Pardelhas 

UOPG 19 – 
Cepães: 

Pombeirinha 

UOPG 21 – Silvares 
S. Clemente: Quinta 

das Marinhas 

21/2019 IP-OPU 

UOPG 26 – Arões São Romão: 
Portela 

Unidade de execução - Aviso 
8515/2017 

Operação loteamento: 

1/2016 LU-LOT 

Obras particulares: 

187/2017 LE-EDI 

161/2016 LE-EDI 

UOPG 27 – Fafe: 
Cumieira Norte 

(Obras particulares: 
101/2019 LE-EDI) 

UOPG 28 – Fafe: 
Sol Poente 

(Obras particulares: 
133/20196LE-EDI) 

UOPG 29 – UF de 
Ardegão, Arnozela e 
Seidões, Lugar Novo 

Arnozela 

UOPG 31 – Silvares São 
Martinho: Boavista 

(Obras particulares: 

 120/2017 LE-EDI 

81/2016 LE-EDI 

92/2017 LE-EDI) 

UOPG 32 – 
Silvares São 
Martinho: 
Nogueira 

UOPG 33 – 
Silvares São 

Martinho: Bugio 
II 
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Tendo sido definido como objetivo estratégico uma política de estruturação e qualificação do 

acolhimento industrial (corporizada na criação de áreas empresariais) e potenciar a atração de empresas 

no concelho, favorecendo a concentração de serviços empresariais, estão propostas diversas áreas para 

acolher atividades económicas.  

 

Por conseguinte, importa salientar, que para além das áreas de atividades económicas existentes 

espalhadas pelo concelho, pretendeu-se expandir/ampliar a principal área industrial do concelho - 

Socorro, redefinir e ampliar a área industrial Golães/Arões, estando, inclusive em execução o nó 

rodoviário para ligar diretamente esta zona à EN206 (variante circular).  

 

Com a criação da nova área industrial na freguesia de Regadas, pretende-se captar e beneficiar das 

sinergias presentes na zona industrial já existente no concelho de Felgueiras e, tentar atrair 

investimento para o nosso concelho. 
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Estas OUPG´S destinam-se essencialmente ao acolhimento de atividades económicas: 

 

Executado           Não executado           

PROMOÇÃO DA DINÂMICA 
INDUSTRIAL 

Consolidação e 
desenvolvimento de 

atividades económicas: 

 
2 - Construção de um novo 

espaço atividades 
económicas  

1 - Ampliação e 
requalificação dos espaço 

atividades económicas  
existentes 

UOPG 4: Revelhe: Espaço 
Industrial das Lapas 

Unidade de execução - Aviso 
11107/2017 

Operações loteamento:: 

3/2016 LU-LOT 

2/2019 LU-LOT) 

UOPG 14: Espaço Industrial 
de Pardelhas 

Unidade de execução - Aviso 
17854/2018 

Obras particulares: 

(IP-OPU 13/2018 

111/2019 LE-EDI) 

UOPG 16: Zona Industrial 
do Socorro 

Unidade de Execução -Aviso 
16437/2018 

Operações loteamento: 

4/2018 LU-LOT; 

Obras particulares 

135/2017 LE-EDI 

30/2018 LE-EDI 

UOPG 22: Espaço Industrial 
de Silvares S. Martinho, 

Bugio I 

UOPG 20: Espaços Industrial 
de Silvares S. Clemente, 

Cepêda 

UOPG 18: Arões S. 
Romão/Golães - Espaço 
Industrial de Porinhos  

UOPG 23: Regadas - Zona 
Industrial de REGADAS 

UOPG 17: Zona Industrial de 
Arões S. Romão/Golães 

Unidade de Execução -Aviso 4499/2018 

Operações de Loteamento: 

2/2018 LU-LOT e 7/2018 LU-LOT; 

Obras particulares: 

203/2019 LE-EDI 

17/2019 IP-OPU 

228/2019 LE-EDI 

79/2018 LE-EDI 

190/2016 LE-EDI 

UOPG 24: Quinchães – 
Espaço Industrial das 
Cantoneiras Nascente 

UOPG 25: Várzea Cova: 
Espaço Industrial de Várzea 

Cova 

UOPG 30: Espaço 
Industrial de São Gens, 

Mosteiro 

Obras particulares: 

IP-OPU 20/2018 
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A cooperação e concertação permanentes entre as metas a atingir pelo setor público e privado deve 

verificar-se para que se crie uma oferta dotada de eficiência, geradora de força e que promova o 

território como uma marca única, dinâmica e competitiva. 

 

Resumidamente, das: 

 

 
 
 
 
 
Relativamente aos equipamentos e infraestruturas, os grandes objetivos foram os seguintes: 
 

33  

Unidades 
Operativas de 

Planeamento e 
Gestão 

2015 

7  
possuem Unidades 

de Execução em 
desenvolvimento - 

com 31processos de 
obras de edificação  

2019 
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Executado         Não executado           

 

 

Reorganização/
restruturação 
dos equipamentos Escola 

secundária 

Escola 
Professor 

Carlos 
Teixeira 

Campos ténis 

Piscina 
municipal 

(requalifica
ção) 

Requalificaç
ão do 

Pavilhão 

INFRAESTRUT
URAS 

Rede de 
Saneamento 

(Diversas 
Obras 

Executadas) 

Rede de 
abastecimento de 
água (consolidar- 

até 90% da 
população) 

Diversas Obras 
Executadas 

Consolidação das 
acessibilidades 

Consolidação da rede 
viária 

Execução do 
nó de ligação 

de Arões 
(EN206) 

Via norte do nó 
de ligação de 

Arões (EN206) à 
zona industrial 

de Arões/Golães 

Via sul do nó de 
ligação de Arões 
(EN 206) à antiga 
EN206 (estrada 

nacional 
desclassificada) 

Requalificação 
da Rotunda 

Fénix 

Requalificação 
da ER 207  

Requalificação da rede 
viária municipal 

(DIVERSAS OBRAS 
EXECUTADAS) 
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De acordo com a Divisão de Obras Municipais (DOM), as principais empreitadas referentes a obras de 

requalificação de equipamentos foram as seguintes (de salientar que muitas destas obras não estavam 

previstas no Plano de Execução do PDM, mas foram executadas): 

1. Ano 2015: 

a. Núcleo museológico de instrução – Recuperação do edifício/Escola Deolinda Leite 

b. Construção do edifício municipal multifuncional (instalações do Contact Center da 

Altice) 

2. Ano 2016: 

a. Construção de lagos artificiais do Parque da Cidade de Fafe – Conclusão Parque da 

Cidade 

b. Requalificação do Parque Municipal de Desportos 

c. Retificação e pavimentação do Centro Educativo Montelongo – Fafe 

3. Ano 2017: 

a. Ampliação e requalificação da escola básica Professor Carlos Teixeira – Fafe 

b. Requalificação e ampliação da Escola Secundária de Fafe 

c. Remodelação e ampliação do edifício da Escola de Trânsito para sede da ARPIFAFE – 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fafe 

d. Canil Municipal – Instalações de alojamento animal 

e. Obras de adaptação na Câmara Municipal de Fafe – criação do Balcão Único, Serviço 

Social, Serviço de Educação e reparações estruturais no edifício  

4. Ano 2018 

a. Requalificação do Centro Coordenador de Transportes (Central de Camionagem) 

b. Requalificação de parques infantis - EB de Arões Stª. Cristina, Arões S. Romão, S. Jorge 

e JI de Cepães 

c. Impermeabilização da piscina municipal 

5. Ano 2019 

a. Requalificação e beneficiação do equipamento de apoio à albufeira de Queimadela 

b. Requalificação de Parques Infantis – EB de Silvares, de Passos, Medelo, Montelongo, 

Moreira do Rei e Seidões, EB e JI de Quinchães, Centro Escolar de Revelhe e JI de 

Golães, S. Gens e Travassós 
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No que a consolidação das acessibilidades e da rede viária diz respeito, as principais obras executadas e 

algumas ainda em execução foram as seguintes: 

 

1. Ano 2015 

a. Pavimentação na urbanização do Carvalhal-Antime 

b. Área de lazer do Parque da Cidade de Fafe – Reconversão urbanística da via entre o 

Pavilhão Multiusos e o parque de estacionamento de Sá 

c. Beneficiação e requalificação do caminho do Saibro – Regadas 

d. Beneficiação do pavimento na faixa descendente ao longo da via circular 

e. Pavimentação das ruas de Fornelo, Depósito e travessa de S. José em Fafe e rua da 

Bola em Estorãos 

f. Pavimentação da Rua da Fonte da Cana e Urbanização António Aleixo 

g. Beneficiação da rede viária concelhia, arruamentos e pavimentação nas freguesias de 

Medelo, Fornelos, Seidões, Arnozela, Travassós, Armil, Queimadela, Revelhe e Silvares 

S. Martinho 

h. Pavimentação de acesso à zona Industrial – Arões/Golães 

i. Execução de passeios na Avenida de Gaia e Rua de Agras (Arões) 

j. Intervenção/Requalificação da rotunda da Via Circular – Fafe 

2. Ano 2016 

a. Beneficiação da EM 615-2 entre a EN 207 (Km 48,70) e o lugar da Telha (Antime, S. 

Clemente e S. Martinho) 

b. Requalificação do CM 1645 Passos (rua da Ponte de Passos, rua José Carvalho Vieira de 

Castro, rua Mira Fafe e rua Pinheiro Manso (desde a EN 207 até à escola básica de 

Passos)) 

c. Regeneração urbana do gaveto da rua Amália Rodrigues com a rua do Retiro – Fafe 

d. Requalificação urbana do quarteirão da Cultura – Fafe / Pavimentação do logradouro 

frontal ao edifício 

e. Requalificação da rua dos Bombeiros Voluntários – Fafe 

f. Beneficiação dos acessos na travessa Prof. Manuel José Costa 

3. Ano 2017 

a. Construção de acesso à zona industrial de Monte da Pena – Arões/Golães (Nó de 

Arões) 

b. Requalificação do Parque 1º de Dezembro e arruamentos complementares – Rua 

Ângelo Medon 

c. Pavimentação em calçada em Luílhas – Monte 

d. Retificação de curva na antiga EN311 – Curva do Pimenta – Moreira do Rei 
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e. Pavimentação da rua de Santa Marinha desde o limite do concelho, de Atães até ao 

início da pavimentação em Travassós 

4. Ano 2018 

a. Beneficiação da EM 615-2 entre a EN 207 e o lugar da Telha (Antime, Silvares) – 

Execução de muros, infraestruturas e pavimentação 

b. Melhoria das condições de acessibilidade na praça 25 de Abril, largo Ferreira de Melo 

– Fafe 

c. Pavimentação da calçada de S. José e da praceta Ferreira e Castro – Fafe 

d. Trabalhos de pavimentação em lajeado de granito necessários à implementação de 

nova solução urbanística na área situada entre a rua João XXIII, rua General Humberto 

Delgado e rua Montenegro. 

 

5. Ano 2019 

a. Repavimentação de acesso ao canil – Rua D. António Monteiro 

b. Requalificação da rua Raúl Brandão, praceta Prof. Laurentino Monteiro e rua João 

Crisóstomo (desde o cemitério Municipal até à Igreja Matriz) – Fafe 

c. Correção de troço de via na EN 311 - Curva de Sezim, Moreira do Rei 

d. Retificação do perfil longitudinal no entroncamento da rua da Senhora da Ajuda com a 

rua do Canhotal - Estorãos e rua Nossa Senhora de Antime – Antime 

 

 

Em termos de consolidação da rede de saneamento: drenagem de águas residuais e pluviais e rede de 

abastecimento de água, as obras desenvolvidas pelo município são as seguintes: 

1. Rede de Abastecimento de água 

a. Ano 2015 

i. Sistema público de distribuição de água – Várzea Cova e Arões Stª. Cristina 

ii. Prolongamento da rede de abastecimento de água na rua da Pinguela, 

Pinheiro Manso e Monte da Pena – Golães 

iii. Prolongamento da rede de abastecimento de água (rua de Paçô – Fornelos e 

rua do rio Vizela – Golães) 

b. Ano 2016 

i. Introdução de rede de AA entre a avenida das Forças Armadas e a rua José 

Ribeiro Vieira de Castro – Fafe 

ii. Sistema público de distribuição de abastecimento de água Monte – Luílhas 

iii. Execução da rede de abastecimento na urbanização do Bairro até à Quinta 

dos Caracóis – Golães 

c. Ano 2017 
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i. Requalificação do largo 1º de Dezembro e ruas complementares (Rua Ângelo 

Medon) – Introdução de rede de abastecimento de água e telecomunicações 

ii. Sistema público de distribuição de água nas freguesias de Medelo, Moreira do 

Rei, Quinchães e Felgueiras 

iii. Remodelação da rede de abastecimento de água junto ao edifício da Matriz: 

rua António Cândido e João Crisóstomo 

d. Ano 2018 

i. Prolongamento da rede de abastecimento de água na rua do Outeiro Longo – 

Silvares S. Clemente 

2. Rede de Saneamento 

a. Ano 2015 

i. Drenagem de águas pluviais na avenida 25 de Abril em Arões Stª. Cristina 

ii. Beneficiação e extensão da rede de drenagem de águas residuais e pluviais do 

concelho (rua do Calvário e Portelada em Golães e Suchia em Ribeiros) 

iii. Desvio de águas pluviais no lugar da Levandeira – Quinchães 

iv. Introdução de redes de drenagem de águas residuais domésticas em Pinheiro 

– Medelo 

v. Introdução de redes de drenagem de águas pluviais (rua da Fonte, rua do 

Lugar, rua do Lobo Manso, rua das Teixeiras – Arões S. Romão e rua do 

Bonfim – Golães) 

b. Ano 2016  

i. Rede de águas pluviais desde o Ruival até ao parque de estacionamento junto 

à Escola Montelongo – Fafe 

ii. Prolongamento da rede de AP desde a rua da Restauração até ao limite de 

água –Travassós 

iii. Beneficiação e extensão da rede de drenagem de águas pluviais na rua do 

Sanguinhal – Pardelhas, travessa dos Ferreiros – Arões S. Romão e Ribeira de 

Arões Stª. Cristina 

c. Ano 2018 

i. Remodelação da rede de águas pluviais na urb. Sub-Rego (Medelo) e rua do 

Sol (Arões Stª. Cristina) 

ii. Projetos das ligações de redes em baixa aos pontos de entrega da  Àguas do 

Norte  -Gontim, S. Fins, Queimadela 

 
 

Neste sentido, temos condições de afirmar que no que concerne à consolidação da rede viária, o 

município tem levado a cabo uma série de obras estruturais e de raiz que permitam atingir e superar 

esse objetivo. 
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já foi referido anteriormente, a revisão do PDM de Fafe decorre fundamentalmente da 

necessidade de adaptação ao enquadramento legal estabelecido pela Lei de Bases da Política Pública de 

Solos, de Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPPSOTU – Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio) que visa 

incluir as regras de classificação e qualificação estabelecidas pelo RJIGIT em vigor (D.L. n.º 80/2015 de 14 

de Maio), bem como os critérios de classificação, reclassificação e qualificação do solo definidos em 

diploma regulamentar (D.R. n.º 15/2015 de 16 de Agosto). 

 

Neste sentido, a adaptação tem de ser realizada porque:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•As regras relativas à classificação dos solos são aplicáveis nos 
termos do artigo 82.º da lei bases de política pública de solos, 
do ordenamento do território e urbanismo.  

 

 

 

•Os planos municipais ou intermunicipais devem, no prazo 
máximo de cinco anos após a entrada em vigor do presente 
decreto -lei, incluir as regras de classificação e qualificação 
previstas no presente decreto -lei, sob pena de suspensão das 
normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não 
podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão, 
haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que 
impliquem a ocupação, uso e transformação do solo”. 

 

 Decreto -Lei n.º 
80/2015 de 30 de 

Maio 

RJIGT 
Nº 1  e 2 do artigo 

199.º  
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A classificação do solo (Lei 31/2014 de 30 de Maio) determina o destino básico do solo, com respeito 

pela sua natureza, e assenta na distinção entre solo rústico e solo urbano.  

 

 

 

 

Ideias Chave :  
 

1. - O Solo passa a ser classificado, apenas, em duas classes: Solo Rústico OU  Solo Urbano – 

Eliminação do conceito Solo Urbanizável 

a. Os perímetros urbanos delimitados nos novos instrumentos de planeamento passam 

a integrar, apenas, os solos que se encontram já total ou parcialmente urbanizados. 

2. Consagração de um regime económico-financeiro dos solos, desdobrando-se o mesmo, entre 

outros aspetos:  

a. Financiamento de Infraestruturas urbanísticas; (artigo 62º)  

b. Dever de fundamentação económica e financeira relativamente à criação de 

infraestruturas urbanísticas de iniciativa pública (n,º2, do artigo 62º:  

c. Dever de programação dos investimentos, no âmbito da execução, manutenção e 

reforço das infraestruturas (n.º3, do artigo 62º) 

•O «Solo rústico», é aquele que, pela sua reconhecida aptidão, 
se destine, nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, 
pecuário, florestal, à conservação, valorização e exploração de 
recursos naturais, de recursos geológicos ou de recursos 
energéticos, assim como o que se destina a espaços naturais, 
culturais, de turismo, recreio e lazer ou à proteção de riscos, 
ainda que seja ocupado por infraestruturas, e aquele que não 
seja classificado como urbano.  

 

 

 

 

•O «Solo urbano», é o que está total ou parcialmente 
urbanizado ou edificado, infraestruturado e dotado de 
equipamentos públicos e, como tal, afeto em plano territorial à 
urbanização ou à edificação. 

(Lei n.º 31/2014 de 
30 de Maio) 

LBPPSOTU 
(Nº  2 do artigo 

10.º) 
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3. Criação pelos Municípios, de Fundo municipal de sustentabilidade ambiental e urbanística  

 

O decreto regulamentar 15/2015 de 19 de Agosto define os critérios a observar na classificação do solo 

assente na diferenciação entre as classes de solo rútico e solo urbano. 

 

 

 

 

 

 

•O solo urbano compreende o solo total ou parcialmente 
urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano 
intermunicipal ou municipal à urbanização e à edificação e os 
solos urbanos afetos à estrutura ecológica necessários ao 
equilíbrio do sistema urbano. 

 

•A classificação do solo como urbano observa, 
cumulativamente, os seguintes critérios: 

 

•Inserção no modelo de organização do sistema urbano 
municipal ou intermunicipal; 

•Existência de aglomerados de edifícios, população e atividades 
geradoras de fluxos significativos de população, bens e 
informação; 

•Existência de infraestruturas urbanas e de prestação dos 
serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas 
de transportes públicos, de abastecimento de água e 
saneamento, de distribuição de energia e de 
telecomunicações, ou garantia da sua provisão, no horizonte 
do plano territorial, mediante inscrição no respetivo programa 
de execução e as consequentes inscrições nos planos de 
atividades e nos orçamentos municipais; 

•Garantia de acesso da população residente aos equipamentos 
de utilização coletiva que satisfaçam as suas necessidades 
coletivas fundamentais; 

•Necessidade de garantir a coerência dos aglomerados urbanos 
existentes e a contenção da fragmentação territorial. 

D.R. 
15/2015 de 

19 de Agosto 

(artigo 7.º) 

 

•A reclassificação do solo rústico para solo urbano tem caráter 
excecional, sendo limitada aos casos de inexistência de áreas 
urbanas disponíveis para os usos e funções pretendidas face à 
dinâmica demográfica e à indispensabilidade de qualificação 
urbanística e desde que comprovadamente necessárias ao 
desenvolvimento económico e social. 

•(…) 

D.R. 
15/2015 de 

19 de Agosto 

(artigo 8.º) 
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Por conseguinte, e face a estas regras decorrentes da lei, vamos, assistir a uma verdadeira mudança de 

paradigma que visam: 

 O Solo passa a ser classificado apenas em duas classes: Solo Rústico OU  Solo Urbano – 

Eliminam-se os espaços urbanizáveis; 

 Contenção dos perímetros urbanos - Evitar o aumento excessivo e irracional dos perímetros 

urbanos, promovendo o ordenamento do solo rústico e salvaguardando os valores naturais e 

a exploração dos recursos florestais e agrícolas; 

 Promover a reabilitação urbana e a regeneração urbana – apostar na reabilitação urbana; 

 Combater o fenómeno da edificação dispersa; 

 Promover a simplificação e uma maior segurança jurídica; 

 Planeamento sustentável/planeamento responsável; 

 Reforço das orientações em matéria de programação – execução programada dos planos 

municipais; 

 

Os desafios que se mantêm e se reforçam são: 

 

 Priorizar a reabilitação do edificado e a requalificação dos espaços urbanos ao invés de criar 

novas frentes de expansão urbana. 

 Manter a estratégia territorial para o acolhimento empresarial. 

 Criar condições para maximizar o potencial de aproveitamento turístico do território. 

 Salvaguardar e valorizar o património construído. 

 Valorizar o património cultural e natural enquanto motores de desenvolvimento rural, 

designadamente através da respetiva promoção turística e cultural. 

 

 

•Findo o prazo previsto para a execução do plano, a não 
realização das operações urbanísticas previstas nos termos 
dos artigos 8.º e 9.º, determina, automaticamente, a 
caducidade, total ou parcial, da classificação como solo 
urbano, sem prejuízo das faculdades urbanísticas adquiridas 
mediante título urbanístico, nos termos da lei. 

 

•A situação prevista no número anterior determina para a 
câmara municipal a obrigação de iniciar o procedimento de 
alteração ou revisão do plano, no prazo de 60 dias, a contar da 
data em que a aquela classificação caducou. 

D.R. 
15/2015 de 

19 de gosto 

(artigo 710.º) 
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Numa forma conclusiva, pode-se afirmar que o curto período de vigência do PDM de 2015 ainda não 

permitiu que todas as medidas/estratégias/intervenções presentes na execução do PDM tivessem 

resultados eloquentes no ordenamento do território concelhio. 

 

Muitos dos objetivos estratégicos do PDM são de difícil monitorização devido à insuficiência de 

informação quantitativa que congregue as preocupações neles expressas assim como devido ao grau de 

subjetividade envolvido na sua avaliação. 

 

Apesar deste cenário, podemos concluir que no curto período de vigência do novo PDM se tem 

verificado uma tendência de convergência dos indicadores analisados com os objetivos estratégicos 

definidos no PDM de 2015, pelo que o exercício de planeamento realizado no âmbito do novo PDM tem-

se mostrado ajustado à realidade do território do município. 

 

A ideia chave que justifica a necessidade da revisão do PDM de Fafe é aplicar os princípios emergentes 

da nova arquitetura legislativa que enquadra o ordenamento do território (Lei dos Solos, Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território e diplomas conexos). 

 

Isto obriga, entre outras coisas, a uma clara e inequívoca distinção e delimitação entre o solo rústico e o 

solo urbano, tanto mais que este é o aspeto do PDM mais controverso e que mais conflitos como os 

particulares poderão provocar. 
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VIII. ANEXOS 

 

Local de 
residência 

(NUTS - 
2013) (1) 

Variação populacional (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual (2)  

Período de referência dos dados 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Portugal -14410 -18546 -31757 -33492 -52479 -59988 -55109 -30323 

Norte -3622 -8370 -19203 -18007 -22410 -22039 -20990 -6361 

Ave -1185 -1817 -2740 -1415 -2105 -1886 -1844 -59 

Fafe -306 -329 -445 -228 -366 -304 -327 -108 

Fonte: Variação da População residente (N.º) por Local de residência ,- INE, Estimativas anuais da população residente 

 
 

Local de 
residência 

(NUTS - 
2013) (1) 

Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual (2)  

Período de referência dos dados 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Portugal 127,6 131,1 136 141,3 146,5 150,9 155,4 159,4 

Norte 114,1 118,9 125,3 132,2 139,5 146,4 153,3 159,6 

Ave 93,8 98,6 105,1 112,3 119,4 127,3 134,8 142,2 

Fafe 104,7 110 117,1 124,5 131,9 141,1 150,6 159,8 

Fonte: Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Estimativas anuais da população 
residente 
 

 
Taxa  de analfabetismo (%) 

  1991 2001 2011 

Continente 10,9 8,9 5,20 

Norte 9,9 8,3 5,01 

Ave 9,5 7,7 4,66 

Fafe 12,3 9,9 6,20 

Fonte: Taxa de Analfabetismo (%) por Local de Residência(NUTS2013), Anua, INE, Estimativas da população Residente 

 

 Nível de ensino 
atingido 

Nenhum  1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Pós-secundário Superior  

2001 8260 20539 10447 5525 4916 150 2920 

2011 10003 15309 9388 7248 4792 233 3660 
Fonte:Nível de Ensino atingido (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2001 e 2011); Decenal - INE, Censos
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Idade 

População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual (2)  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

0 - 4 anos 1076 1032 1059 992 1053 942 980 887 960 824 923 799 898 788 893 772 

5 - 9 anos 1341 1229 1228 1192 1182 1134 1154 1078 1111 1051 1068 1018 1050 978 1037 933 

10 - 14 anos 1526 1461 1542 1398 1473 1371 1420 1350 1361 1311 1327 1221 1212 1185 1163 1125 

15 - 19 anos 1466 1515 1439 1479 1466 1468 1484 1433 1538 1455 1511 1449 1522 1384 1447 1357 

20 - 24 anos 1485 1583 1473 1568 1440 1549 1423 1512 1386 1494 1369 1431 1355 1406 1384 1407 

25 - 29 anos 1530 1579 1466 1552 1415 1486 1378 1486 1367 1481 1350 1468 1336 1456 1302 1450 

30 - 34 anos 1734 1839 1637 1760 1569 1689 1498 1655 1430 1564 1394 1507 1341 1480 1293 1416 

35 - 39 anos 1894 2000 1915 2004 1871 2026 1824 1949 1739 1882 1641 1806 1544 1729 1478 1656 

40 - 44 anos 1910 2069 1855 2045 1829 2021 1759 2025 1778 2032 1771 1967 1800 1967 1776 1996 

45 - 49 anos 1958 2185 1937 2138 1922 2111 1894 2101 1886 2062 1809 2040 1755 2017 1739 1997 

50 - 54 anos 1843 1936 1877 2001 1876 2058 1885 2101 1865 2109 1858 2156 1841 2108 1832 2080 

55 - 59 anos 1677 1826 1707 1860 1699 1876 1700 1870 1684 1903 1742 1916 1779 1980 1783 2029 

60 - 64 anos 1344 1511 1408 1566 1432 1608 1510 1669 1575 1774 1589 1810 1621 1841 1613 1846 

65 - 69 anos 957 1279 1010 1343 1126 1412 1175 1443 1225 1413 1263 1470 1298 1528 1312 1569 

70 - 74 anos 790 1156 766 1097 748 1091 768 1119 783 1203 833 1219 905 1290 1021 1354 

75 - 79 anos 700 1083 702 1114 676 1119 665 1120 667 1072 651 1045 636 999 632 1002 

80 - 84 anos 437 764 444 799 457 815 469 839 496 835 501 892 501 937 484 929 

85 e mais anos 237 624 239 637 275 660 278 678 282 753 325 767 332 778 355 809 

Fonte: População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas anuais da população residente



 

 

 
 
 
 

 


