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1. Enquadramento Geral 

O Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) tem como objetivo principal avaliar as 

dinâmicas recentes do território do concelho de Boticas. Tal é feito através da avaliação dos 

planos/políticas/programas territoriais (PPPT) que intersetam o concelho, a par da análise de indicadores 

estatísticos.  

A partir deste exercício será avaliada a necessidade, ou não, de revisão dos instrumentos de gestão 

territorial (IGT) em vigor, em particular os de iniciativa municipal, como é o caso do Plano Diretor 

Municipal de Boticas (PDMB). 

O PDMB, em 2008, apostava num território mais coeso, valorizando os recursos endógenos e a paisagem, 

e estabelecia a necessidade da racionalização dos encargos da autarquia na infraestruturação do 

território.  

Importa, pois, avaliar em que medida estes desafios e objetivos têm sido seguidos. As monitorizações 

feitas têm em consideração fatores socioeconómicos, de mobilidade e acessibilidade, povoamento e 

ordenamento do território e, ainda, questões ambientais e biofísicas.  

Assim, este «REOT 0» do concelho de Boticas integrará a primeira monitorização conjunta dos diferentes 

PPPT, efetuando o enquadramento e o balanço da gestão territorial com base na informação disponível, 

com o objetivo de preparar e coordenar de forma integrada e contextualizada as diferentes estratégias 

que estão em desenvolvimento localmente. 
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2. Metodologia 

A elaboração do REOT engloba uma sequência de procedimentos que vão desde a recolha da informação, 

até à seleção de indicadores capazes de avaliar e de informar a realidade do território. 

A análise a desenvolver apoia-se na definição de dois eixos: o plano e o sistema real. O primeiro é realizado 

através da análise de plantas e outros documentos associados aos diferentes IGT. No segundo, os 

indicadores são as ferramentas privilegiadas para a caracterização do concelho (consultar tabela 1). 

Tabela 1: Estruturação dos indicadores 

Tema Subtema 

População 

Habitantes 

Educação 

Inclusão Social 

Economia 

Emprego 

Empresas 

Exportações e Importações 

Agricultura 

Mobilidade e acessibilidade 
Mobilidade 

Redes de Transportes 

Habitação 
Edificado 

Alojamentos 

Equipamentos e serviços básicos 

Saúde 

Sociais 

Escolares 

Administrativos e Proteção Civil 

Ambiente 

Nível de Poluição 

Consumo 

Incêndios 

Despesa com o ambiente 

Património Património 

Planeamento 

PRN2000 

PDMB 

PROF 

Outros1  

 

A ferramenta dos indicadores permitirá:  

 Validar, ou não, a estratégia definida; 

 Percecionar a realidade do concelho; 

 Orientar o estabelecimento de novas estratégias e objetivos; 

 Avaliar o impacto do planeamento nos diferentes domínios. 

Desta forma e nesta abordagem utilizam-se diferentes fontes de informação que instruirão o 

procedimento avaliativo, como é o caso do INE, da Pordata, do Turismo de Portugal ou a Direção Geral de 

Energia e Geologia. Também a informação das diferentes subdivisões do município terá um papel 

determinante no desenvolvimento deste processo de monitorização. Segundo o Regulamento da 

Organização dos Serviços Municipais a Organização dos Serviços Municipais de Boticas é a constante na 

Tabela 2. 

                                                           
1 Programa Nacional para as alterações climáticas; PGRH do Douro; PGRH do Cávado, Ave e Leça; PMDFCI, entre outros 
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Tabela 2: Estrutura Orgânica do Município de Boticas 

Presidente da Câmara Municipal 

Gabinete de Apoio Pessoal 

Serviço Médico Veterinários 

Serviço Municipal de Proteção Civil  

UM Planeamento e Fundos comunitários 

UM apoio Jurídico 

Departamento Administração Geral e Finanças 

UM aprovisionamento e 
contratação 

Divisão de Educação e Desenvolvimento Social 
Divisão de Gestão e Administração do Território 

UM Obras Municipais 
Legenda: 

Serviço enquadrado por legislação específica não subordinada ao RJOSAL.   
Unidade Orgânica Flexível - Liderada por Titular de Cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau 
Unidade Orgânica Flexível - Liderada por Titular de Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau 
Unidade Orgânica Flexível - Liderada por Titular de Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau 

 

Em cada temática apresentam-se quadros síntese, de forma a identificar os indicadores que sobressaem. 
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3. Enquadramento Legislativo 

No concelho, o principal IGT em vigor é o Plano Diretor Municipal (PDMB). A alteração do quadro 

legislativo vigente à data da aprovação do PDMB em vigor, determina a necessidade da sua adaptação. É 

o caso da nova lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo (LBGPPSOTU), publicada pela Lei n.º 31/2014, de 30 maio, e do novo regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial (RJIGT), publicado pelo DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 

A LBGPPSOTU estabelece que é o Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais que têm o dever de 

promover a política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo que estão previstas 

na Constituição e na Lei (art. 8.º). Assim, os municípios têm a obrigatoriedade de planear e programar o 

uso e transformação do solo, através dos Planos Municipais de Ordenamento do Território elaborados 

tendo em conta a avaliação constante dos REOT.  

Segundo o novo RJIGT (art. 189.º), a elaboração dos REOT é da responsabilidade dos municipios sendo 

submetido à apreciação da assembleia municipal e a um período de discussão pública de 30 dias (quadro 

seguinte). 

Fonte: Diário da República n.º 93, Série I de 2015-05-14 

Após esta contextualização dá-se a conhecer a dinâmica jurídico-legislativa desde a publicação do PDMB, 

permitindo identificar as alterações. 

Art.º 189.º 

Relatórios sobre o estado do ordenamento do território  

1 - O Governo elabora, de dois em dois anos, um relatório sobre o estado do ordenamento do território a submeter à apreciação da 
Assembleia da República.  

 2 - A comissão de coordenação e desenvolvimento regional elabora, de quatro em quatro anos, um relatório sobre o estado do 
ordenamento do território a nível regional, a submeter à apreciação da respetiva tutela.  

 3 - A câmara municipal, a comissão executiva metropolitana, o conselho intermunicipal ou as câmaras municipais dos municípios associados 
elaboram, de quatro em quatro anos, um relatório sobre o estado do ordenamento do território, a submeter, respetivamente, à apreciação 
da assembleia municipal, do conselho metropolitano, da assembleia intermunicipal ou das assembleias municipais dos municípios  
associados para o efeito.  

 4 - Os relatórios sobre o estado do ordenamento do território, referidos nos números anteriores, traduzem o balanço da execução dos 
programas e dos planos territoriais, objeto de avaliação, bem como dos níveis de coordenação interna e externa obtidos, fundamentando 
uma eventual necessidade de revisão.  

 5 - Concluída a sua elaboração, os relatórios sobre o estado do ordenamento do território são submetidos a um período de discussão pública 
de duração não inferior a 30 dias.  

 6 - A não elaboração dos relatórios sobre o estado do ordenamento do território, nos prazos estabelecidos nos números anteriores,  
determina, consoante o caso, a impossibilidade de rever o programa nacional da política de ordenamento do território, os programas 
regionais e os planos municipais e intermunicipais. 

 DL n.º 80/2015, 14 de maio 
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Na tabela seguinte é apresentado o quadro legislativo existente à data de publicação do PDMB em vigor, 

distribuído pelas diferentes temáticas, bem como a situação atual dos diferentes diplomas.  

Tabela 3: Quadro legislativa à data da publicação do PDMB em vigor (2008) e situação atual  

TEMA Legislação à data do PDMB Âmbito Situação atual 

Ambiente 

DL n.º 468/71, de 5 de 
novembro 

Regime Jurídico dos Terrenos do Domínio 
Público Hídrico 

Em vigor 

DL n.º 595/73, de 7 de 
novembro 

Servidão Radioelétrica Em vigor 

DL n.º 143/82, de 26 de abril Marcos Geodésicos Em vigor 

DL n.º 90/90, de 16 de março 
Regime Geral de Revelação e 

Aproveitamento dos Recursos Geológicos 
Alterado pela Lei n.º 54/2015, de 

22 de junho 

DL n.º 364/98, de 21 de 
novembro 

Carta de Zonas Inundáveis nos municípios 
com cheias 

Em vigor 

DL n.º 270/2001, de 6 de 
outubro 

Regime Jurídico de pesquisa de massas 
minerais e pedreiras 

Em vigor 

DL n.º 129/2002, de 11 de 
maio 

Regulamento dos Requisitos de Acústica dos 
Edifícios 

Em vigor 

DL n.º 155/2004, de 30 de 
junho 

Medidas de Proteção ao Sobreiro e à 
Azinheira 

Em vigor 

DL n.º 169/2005, de 26 de 
setembro 

Aproveitamentos Hidroagrícolas Em vigor 

DL n.º 54/2005, de 15 de 
novembro 

Regime Jurídico dos Terrenos de Domínio 
Público 

Alterado pela Lei n.º 31/2016, de 
23 de agosto 

Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro 

Lei da Água Em vigor 

DL n.º 124/2006, de 28 de 
junho 

Sistema de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios 

Alterado pela Lei n.º 76/2017, de 
17 de agosto e DL n.º 14/2019, 

de 21 de janeiro 

DL n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro 

Regulamento Geral do Ruído Em vigor 

DL n.º 55/2007, de 12 de 
março 

Medidas de Proteção aos Povoamentos 
Florestais Percorridos por Incêndios 

Em vigor 

DL n.º 340/2007, de 12 de 
outubro 

Regime Jurídico da Pesquisa e Exploração de 
Massas Minerais 

Em vigor 

--- Albufeiras DL n.º 107/2009, de 15 de maio 

--- Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias 
DL n.º 115/2010, de 22 de 

outubro 

--- 
Regime Jurídico do Arvoredo de Interesse 

Público 
Lei n.º 53/2012, de 5 de 

setembro 

--- 
Regime Jurídico de Arborização e 

Rearborização 
DL n.º 12/2019, de 21 de janeiro 

Equipamentos e 
serviços básicos 

DL n.º 159/99, de 18 de 
setembro 

Atribuições e Competências para as 
Autarquias Locais 

Alterado pelo DL n.º 75/2013, de 
12 de setembro 

Mobilidade e 
Acessibilidade 

Alterado pela Declaração de 
Retificação nº 19-D/98, de 31 

de outubro, pela Lei nº 
98/99, de 26 de julho e pelo 

DL 182/2003, de 16 de agosto 

Plano Rodoviário Nacional Em vigor 

Vários diplomas 
Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

Nacional 
Lei n.º 34/2015, 27 de abril 

Património 
Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro 

Lei de Bases da Política e do Regime de 
Proteção e Valorização do Património 

Cultural 
Em vigor 

Planeamento 

DL n.º 11/87, de 7 de abril Lei de Bases do Ambiente Lei n.º 19/2014, de 14 de abril 

DL n.º 196/89, de 14 de junho RAN 

Revogado pelo DL n.º 73/2009, 
de 31 de março, alterado e 

republicado pelo DL n.º 
199/2015, de 16 de setembro 

Lei n.º 48/98, de 11 de agosto 
alterada pela Lei n.º 54/2007, 

de 31 de agosto 
LBGPPSOTU 

Revogada pela Lei n.º 31/2014, 
de 30 de maio 

DL n.º 380/99, de 22 de 
setembro 

RJIGT 
Revogado pelo DL n.º 80/2015, 

de 14 de maio 

RCM n. º 152/2001, de 11 de 
outubro 

Estratégia Nacional para a Conservação de 
Natureza e Biodiversidade 

Revogada pela RCM n.º 55/2018, 
de 7 de maio 
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TEMA Legislação à data do PDMB Âmbito Situação atual 

DR n.º 19/2001, de 10 de 
dezembro 

Plano da Bacia Hidrográfica do Douro Em vigor 

DR n.º 3/2007, de 17 de 
janeiro 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do 
Barroso e Padrela 

Revogado e substituído pela 
Portaria n.º 58/2019, de 11 de 

fevereiro, como Programa 
Regional de Ordenamento 

Florestal de Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

Lei n.º 58/2007, de 4 de 
setembro 

Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território 

Revisto pela Lei n.º 99/2019, de 5 
de setembro 

DL n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
Lei n.º 118/2019, de 17 de 

setembro 

DL n.º 142/2008, de 24 de 
julho 

Regime Jurídico da Conservação da Natureza 
Alterado pelo DL n.º 242/2015, 

de 15 de outubro 

DL n.º 166/2008, de 16 de 
agosto 

REN 
Alterado e republicado pelo DL 
n.º 124/2019, de 28 de agosto 

--- Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
Alterado pelo DL n.º 88/2017, de 

27 de julho 

--- 
Regime Jurídico dos Planos de 

Ordenamento, de Gestão e de Intervenção 
Florestal 

DL n.º 11/2019, de 21 de janeiro 

Fonte: Diário da República e PDMB 

A análise da tabela revela que existem alterações significativas no quadro legal, em particular no 

ordenamento do território (planeamento).  

Salientam-se as alterações decorrentes da: Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro (Programa Regional 

de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro); DL n.º 75/2013, de 12 de setembro 

(Competências autarquias); Lei n.º 34/2015, 27 de abril (novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

Nacional); Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto (Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios); e Lei n.º 

99/2019, de 5 de setembro (revisão do Programa nacional da política de ordenamento do território). 

É de referir ainda a alteração de outros regimes relevantes para os Planos Municipais de Ordenamento 

do Território, como é o caso do novo Regime Geral de Revelação e Aproveitamento dos Recursos 

Geológicos (DL n.º 54/2015, 22 de junho), da Reserva Agrícola Nacional (DL n.º 199/2015, de 16 de 

setembro) e da Reserva Ecológica Nacional (DL n.º 124/2019, de 28 de agosto).  
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Tabela 4: Alterações legislativas 

TEMA Legislação Anterior Nova Legislação Alteração 

A
m

b
ie

n
te

 

DL n.º 90/90, de 16 
de março 

Lei n.º 54/2015, de 22 de 
junho 

Criação do Regime Geral de Revelação e Aproveitamento dos 
Recursos Geológicos. 

DL n.º 54/2005, de 
15 de novembro 

Lei n.º 31/2016, de 23 de 
agosto 

Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

DL n.º 124/2006, 
de 28 de junho 

Alterado: Lei n.º 76/2017, 
de 17 de agosto e DL n.º 

14/2019, de 21 de janeiro 

Define novas responsabilidades, a agentes do SDFCI, nomeadamente 
o ICNF, GNR, como também estabelece e redefine os conceitos das 
definições da temática dos incêndios. 

DL n.º 96/2013, de 
29 de julho 

DL n.º 12/2019, de 21 de 
janeiro 

Altera o regime jurídico a que estão sujeitas, no território 
continental, as ações de arborização e rearborização com recurso a 
espécies florestais. 

M
o

b
ili

d
ad

e 
e 

A
ce

ss
ib

ili
d

ad
e 

Vários diplomas 
Lei n.º 34/2015, de 27 de 

abril 
Aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional. 

P
la

n
ea

m
en

to
  

DL n.º 196/89, de 
14 de junho 

DL n.º 199/2015, de 16 de 
outubro 

Art. 10.º, n.º 1 – Não integram a RAN as terras ou solos que integrem 
o solo urbano identificado nos planos territoriais de âmbito 
intermunicipal ou municipal. 

Lei n.º 48/98, de 11 
de agosto, alterada 

pela Lei n.º 
54/2007, de 31 de 

agosto 

Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio 

A lei define como finalidade: (…) a) Valorizar as potencialidades do 
solo (…); b) Garantir o desenvolvimento sustentável (…); c) Reforçar a 
coesão nacional (…); d) Aumentar a resiliência do território aos efeitos 
decorrentes de fenómenos climáticos extremos (…); e) Evitar a 
contaminação do solo (…); f) Salvaguardar e valorizar a identidade do 
território nacional (…); g) Racionalizar, reabilitar e modernizar os 
centros urbanos (…); h) Promover a defesa, a fruição e a valorização 
do património natural, cultural e paisagístico; i) Assegurar o 
aproveitamento racional e eficiente do solo (…); j) Prevenir riscos 
coletivos (…); k) Salvaguardar e valorizar a orla costeira, as margens 
dos rios e as albufeiras; l) Dinamizar as potencialidades das áreas 
agrícolas, florestais e silvo-pastoris; m) Regenerar o território (…); n) 
Promover a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada 
aos edifícios, equipamentos e espaços verdes ou outros espaços de 
utilização coletiva. Fim de citação do art. 2.º. 

DL n.º 380/99, de 
22 de setembro 

DL n.º 80/2015, de 14 de 
maio 

Revê o RJIGT. 

RCM n. º 152/2001, 
de 11 de outubro 

RCM n.º 55/2018, de 7 de 
maio 

Aprova a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 2030. 

DR n.º 42/2007, de 
10 de abril 

Portaria n.º 58/2019, de 
11 de fevereiro 

Alarga o âmbito territorial do agora Programa de Ordenamento 
Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Lei n.º 58/2007, 4 
de setembro 

Lei n.º 99/2019, de 5 de 
setembro 

Estrutura a estratégia de ordenamento do território enquadrada em 
5 pontos, designadamente: a definição de compromissos; medidas 
de política; a operacionalização do modelo territorial; as diretrizes 
para os IGT; e, por fim, a definição de um modelo de governação do 
PNPOT, tendo como orientação o enquadramento desta estratégia 
nas orientações definidas para o próximo quadro comunitário de 
2030. 

DL n.º 142/2008, 
de 24 de julho 

DL n.º 242/2015, de 15 de 
outubro 

Altera o regime jurídico da conservação da natureza e da 
biodiversidade. 

DL n.º 166/2008, 
de 16 de agosto 

DL n.º 124/2019, de 28 de 
agosto 

Existe a clarificação concetual dos sistemas a integrar em REN e a 
melhoria ao nível dos procedimentos, dos prazos e dos critérios de 
delimitação. 

DL n.º 307/2009, 
de 23 de outubro 

DL n.º 88/2017, de 27 de 
julho 

Altera o regime das sociedades de reabilitação urbana. 

DL n.º 27/2014, de 
18 de fevereiro 

DL n.º 11/2019, de 21 de 
janeiro 

Altera o regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de 
intervenção de âmbito florestal. 

DL n.º 136/2014, 
de 09 de setembro 

Lei n.º 118/2019, de 17 de 
setembro 

Modifica regimes processuais no âmbito da jurisdição administrativa 
e tributária, procedendo a diversas alterações legislativas. 

Fonte: Diário da República e PDMB 
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4. Enquadramento Geográfico 

O concelho de Boticas, em termos geográficos, localiza-se numa conjuntura sub-regional de baixas 

densidades e predominantemente rural, denominada por Alto Tâmega (NUT III).  

As suas relações de interdependência fixam-se, essencialmente, com Chaves, o principal centro urbano 

do Alto Tâmega.  

 

Figura 1: Contexto regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                        Fonte: CCDR-N e Rede Natura 2000 

 

Figura 2: População residente na região Norte (2017) 
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Figura 3: Variação da população residente na região Norte (2011-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                      Fonte: INE 

 

Relativamente às grandes infraestruturas de transportes, a sede do concelho situa-se a, 

aproximadamente, 15 minutos de distância da A24 efetuando, por via desta, a relação com Chaves e 

Espanha, a norte, e Vila Real e Viseu, a sul. A ligação à Área Metropolitana do Porto, Litoral Norte e aos 

territórios do vale do Ave e vale do Cávado é feita através da A7. 

Figura 4: Rede de transporte na região Norte (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua localização caracteriza-se pela existência de áreas de salvaguarda e de conservação da natureza, 

que são ativos naturais decisivos para a valorização ambiental e paisagística e promoção 

económica/turística.  
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Figura 5: Contexto natural da região Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: APA 

Simultaneamente, em termos climáticos, Boticas insere-se numa área de transição, entre a Bacia 

Hidrográfica do Douro e do Cávado – onde a serra do Barroso se estabelece como barreira orográfica. Tal 

situação define também, em termos bioclimáticos, a Zona de Condensação do Norte, que divide em duas 

áreas climáticas o Norte de Portugal: a ocidente, húmido e ameno influenciado pelo efeito do mar; e a 

oriente, frio e seco, sofrendo com os efeitos da continentalidade do território.   

 

 O concelho de Boticas e as freguesias 

O concelho tem uma área de 321,96 km2 e subdivide-se em 10 freguesias, sendo a principal referência 

urbana a vila de Boticas, na freguesia de Boticas e Granja. 

A atual delimitação das freguesias resultou da reorganização proposta na Lei n.º 11-A/2013, de 28 de 

janeiro, publicada no Diário da República n.º 19/2013, 1º Suplemento, Série I, de 2013-01-28.  

Não foram agrupadas, mantendo os limites anteriores, as freguesias de Beça, Covas do Barroso, Dornelas, 

Pinho e Sapiãos, conforme a figura seguinte ilustra. 
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Figura 6: Freguesias do município de Boticas 

Fonte: CAOP 2018 
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5. Avaliação do Estado do Ordenamento 

do Território no concelho de Boticas 
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5.1. Demografia 

5.1.1 População residente no período intercensitário 

 

Entre os censos de 2001 e de 2011 verifica-se uma diminuição da população na generalidade das 

freguesias do concelho, com uma perda total de 667 habitantes. Apenas se regista crescimento 

populacional, neste caso de 13%, na freguesia onde se situa a vila de Boticas, sede concelhia, onde o 

emprego e uma série de investimentos aumentaram a sua atratibilidade.   

Tabela 5: Evolução Censitária da população, por freguesia 

Freguesia 2001 2011 Variação 

Beça 1 031 843 -18% 

Covas do Barroso 348 262 -25% 

Dornelas 413 338 -18% 

Pinho 478 401 -16% 

Sapiãos 526 488 -7% 

Alturas do Barroso e Cerdedo 620 544 -12% 

Ardãos e Bobadela 665 579 -13% 

Boticas e Granja 1 331 1 510 13% 

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 422 298 -29% 

Vilar e Viveiro 583 487 -16% 

Concelho 6 417 5 750 -10% 

 

 

Fonte: INE 

No que se refere às restantes freguesias é de referir que em Covas do Barroso, Codessoso, Curros e Fiães 

do Tâmega existem perdas iguais ou superiores a 25%. Contudo, existem freguesias que apresentam 

perdas muito próximas do estado de variação muito crítica, isto é, que se encontram com uma perda 

demográfica superior a 15%, como é o caso de Beça, Dornelas, Pinho e Vilar e Viveiro.   

Este é um panorama típico de todo o interior do país, com reforço demográfico da sede do concelho à 

custa da perda populacional dos lugares mais isolados.  

Em termos de tendência a situação no concelho alinha-se com o quadro nacional e regional; 

envelhecimento da população, como evidenciado na figura seguinte.  

 

 

 

 

 

Positiva (>0%) 

Crítica (0% - -24%) 

Muito crítica (> -25%) 
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Figura 7: Variação populacional entre 2001 e 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

Embora os contextos nacional e regional tenham um crescimento residual em 2% e 0%, respetivamente, 

à escala da sub-região do Alto Tâmega e do concelho de Boticas regista-se uma regressão de 11% e 10%, 

respetivamente. 
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5.1.2 População residente no período pós census 
 

Seguidamente faz-se o mesmo exercício para o período compreendido entre 2011 e 2017, confirmando-

se a tendência regressiva 

Figura 8: Variação populacional entre 2011 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

Em Portugal, a diminuição de 2% da população, entre 2011 e 2017, está associada, principalmente, à 

diminuição drástica da natalidade e do saldo migratório negativo, que se viu afetado com a crise.  

 Em simultâneo, a região Norte, também devido aos mesmos problemas, apresenta uma regressão 

populacional muito semelhante à nacional. Contudo, essa realidade não é semelhante em toda a região, 

tal como é evidenciado pelo Alto Tâmega, onde existe uma redução populacional de 7%, entre 2011 e 

2017, em contraponto com os 11%, verificados entre 2001 e 2011. 

Boticas, por sua vez, apresenta um decréscimo de 11%, neste período, contra 10% no período anterior, o 

que significa uma perda populacional de cerca de 2% por ano, registando-se um atenuar das perdas, em 

particular desde 2016.  

Figura 9: Evolução da 
população entre 2011 e 

2017 no concelho 

Fonte: INE 
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5.1.3 Taxas de natalidade e mortalidade 

 

Simultaneamente com a evolução demográfica importa avaliar a variação das taxas de natalidade, 

mortalidade e mortalidade infantil, que constituem indicadores importantes para um melhor 

esclarecimento das tendências – ver figura seguinte. 

Figura 10: Taxas demográficas e sua evolução no concelho 

Fonte: INE 

Deste modo, conclui-se que o concelho registou: 

 Uma diminuição da taxa de natalidade de 1,70%, no período 2001 e 2011. Estabilizando esse 

indicador nos 5%, entre 2012 e 2017; 

 O aumento de 6% da taxa de mortalidade do concelho, desde 2011 até 2017; 

 E, por fim, uma taxa de mortalidade infantil nula desde o princípio do século XXI.   

 

Isto é, embora nos últimos anos a evolução das taxas de natalidade sejam promissoras, tal é contrariado 

com a evolução da taxa de mortalidade, registando-se um saldo natural negativo. 
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5.1.4 Estrutura etária e situação familiar 
 

Veja-se agora o comportamento das estruturas etárias da população.   

Durante o período censitário regista-se uma diminuição do grupo etário dos 15-64, em cerca de 14%, e 

de 10% no grupo etário mais jovem (0-14 anos). Relativamente a este período, cerca de 32% da população 

é idosa e os jovens (até aos 14 anos) representam 9% da população total do concelho. 

Quanto ao período pós-censitário, a população mais jovem (0-14 anos) e da população idosa (>65 anos) 

regrediram 19%. Existindo no caso da população jovem uma perda média de 20 jovens/ano.  

Figura 11: Evolução da estrutura etária do concelho 

Fonte: INE 

Em relação ao n.º de famílias regista-se um decréscimo de 1,6% no período censitário; 2 342 em 2001, 

para as 2 304, em 2011.  

Por outro lado, também a dimensão do agregado familiar, a nível nacional, tem decrescido desde a década 

de 60, passando de 4,0 elementos por família para os 3,7 de 1981, 3,0 de 2001 e os 2,7 de 2011 (INE)2. 

 

 

 

                                                           
2 Valores referentes a Portugal. 
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5.1.5 Envelhecimento 
 

O envelhecimento da população está diretamente relacionado com o aumento da esperança média de 

vida que, a nível nacional, passou dos 76,4 anos, em 2001, para os 80,4 anos, em 2014.  

Figura 12: Índice de envelhecimento no concelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

Este índice é mais elevado na freguesia de Covas do Barroso (693), seguido pelas freguesias de Vilar e 

Viveiro e freguesias de Ardãos e Bobadela.  

Ainda assim, verifica-se que existe um índice de envelhecimento inferior ao da sub-região do Alto Tâmega, 

em 6 das10 freguesias, em igual período. 

O índice de envelhecimento apresenta um crescimento anual médio de 2%, desde 2011 a 2017. 

Figura 13: Índice de dependência e envelhecimento do concelho 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

índice de Dependência
Total

índice de Envelhecimento índice de Dependência de
Idosos

Indice de Longevidade

2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



REOT de Boticas 

 Gestão Integrada de Projetos e Planeamento 

 

REOT de Boticas 25  Proposta 

5.1.6 Níveis de escolaridade 
 

Outro elemento estruturante na dinâmica populacional são os níveis de escolaridade que, por sua vez, 

têm reflexo no potencial de desenvolvimento socioeconómico do território.  

A figura seguinte apresenta uma realidade francamente positiva nos diversos níveis escolares. Enquanto 

as estruturas mais idosas da população apresentam, naturalmente, um nível de escolarização 

predominantemente primário e básico, já na população jovem e em idade ativa, registam-se padrões de 

escolarização secundária e superior com evolução positiva. 

Figura 14: Nível de escolaridade do concelho 

Fonte: INE 

O concelho, em termos comparativos com os contextos nacional e regional, apresenta um panorama 

positivo, mesmo com a redução de população, como se depreende da figura seguinte. 
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Figura 15: Evolução dos níveis de escolaridade (comparação) 

Fonte: INE 

Apesar das tendências favoráveis o concelho ainda apresenta um agregado de população sem 

escolarização ou apenas com o 1.º ciclo, correspondente a 65% do total.  

Mais uma vez o envelhecimento da população é determinante para este rácio, já que é na população idosa 

que se registam os índices de analfabetismo mais elevados. Em 4 freguesias regista-se uma taxa de 

analfabetismo superior à da média do concelho, que é de 15.7%. 
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Figura 16: Conjuntura da educação no concelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 
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5.1.7 Alunos matriculados 

 

Por outro lado, apesar do aumento do nível da escolaridade, assiste-se a uma diminuição de matrículas 

nos estabelecimentos de ensino, devido à diminuição populacional já referida.  

Este fenómeno de regressão do número de alunos matriculados teve, em média, entre 2011 e 2017, uma 

diminuição de 13 alunos/ano. 

Figura 17: N.º de alunos matriculados 

Fonte: INE 

 

Apesar da diminuição verificada entre 2011 e 2017, constata-se que nos dois últimos anos houve um 

crescimento no número de alunos matriculados no pré-escolar e no 1.º ciclo.  Além disso, é de ressalvar 

o facto de que, no 3º ciclo, entre 2011 e 2017, também haver um aumento de alunos matriculados.  

Figura 18: Variação por nível de ensino do n.º de alunos matriculados 

Fonte: INE 
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Apesar deste contexto, segundo as informações dos serviços municipais, existem falhas na informação 

relativamente aos alunos matriculados no ensino secundário, uma vez que os quadros não espelham os 

dados no local, o que é facilmente percetível em 2016, ano em que segundo os dados do INE não existiu 

qualquer aluno matriculado neste nível de ensino.  

Além de que, segundo os serviços, já se verifica no município uma tendência de estabilização do n.º de 

alunos e que os decréscimos se ficavam a dever à dinâmica demográfica (envelhecimento da população).  

 

5.1.8 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Por fim, neste ponto importa ainda fazer referência ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

O IDH foca três dimensões fundamentais para a vida do Homem: viver uma vida longa e saudável, grau 

de instrução e padrão de vida digno. 

Neste indicador Boticas apresenta um valor superior ao nacional, sendo que o Programa das Nações 

Unidas determina a Portugal, um IDH de 84.303. 

Tabela 6: IDH do concelho de Boticas 
 

 

                                      

Fonte: INE e Pordata 

 

5.1.9 Política municipal  
 

Apesar da perda populacional neste período ser progressiva, acredita-se que tenha atingido o ponto de 

estabilização, a partir do qual, com incentivos à natalidade e com conjunturas económicas mais favoráveis 

seja expectável a recuperação. Os próximos censos, em 2021, permitirão uma avaliação mais criteriosa 

das tendências.  

A diminuição populacional, aliada a uma dimensão territorial significativa (321,96 km²), faz com que, em 

2017, Boticas seja um dos concelhos do país com a mais baixa densidade populacional (15,6 hab./km²)5. 

                                                           
3 O valor apresentado corresponde ao 41.º melhor classificado a nível mundial, segundo este organismo. 
4 Os valores desenvolvidos, à exceção das taxas apresentadas, compreendem ao contexto nacional. 
5 Segundo o INE, Boticas tem menos 99 habitantes por km2 do que o resto do país. 

Índice de Desenvolvimento Humano4 do concelho de Boticas 

Esperança de Vida 80,6 

Tx. Alfabetização (%) 85 

Tx. De Escolarização (%) 75 

PIB per capita 16 640 

Valor do IDH do município 84.43 (IDH muito elevado) 
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O município tem em curso um programa de incentivos, que pode ser decisivo para a inversão da tendência 

de perda populacional, com os contornos indicados seguidamente. 

Apoios/Incentivos 
para a/o(s) 

Pontos-chave 

Natalidade 

- Apoio às mães com residência e recenseamento há mais de um ano no concelho; 
- Incentivo à natalidade de 50€ (valor revisto em 2010). Este valor é atribuído a partir do mês seguinte 
em que a criança perfizer cinco meses de idade e termina no mês em que complete três anos de idade; 
- Incentivo à natalidade no valor de 1000€ (valor revisto em 2010). 

Estratos Sociais 
Desfavorecidos  

- Apoio na área da saúde na(s): 

 Consultas de especialidade e intervenções cirúrgicas; 

 Comparticipação de 50% do valor de medicamentos até ao máximo de 300€/pessoa/ano. 
- Apoio na área da habitação no: 

 Apoio nos termos do “Regulamento de Apoio à Conservação de Habitações Degradadas de 
Pessoas Carenciadas do Município de Boticas”; 

 Apoio em materiais de construção para pequenas adaptações da habitação a residentes com 
deficiência e ou acamados do próprio; 

 Apoio, pelos meios adequados, nas ligações ao sistema público de abastecimento de água. 
- Apoio na área da deficiência e dos idosos no: 

 Apoio na aquisição de equipamento e material de ajudas técnicas desde que os mesmos não 
beneficiem de apoio de outras entidades; 

 Apoio em equipamento e ou material necessários ao desenvolvimento escolar e ou à 
autonomia de vida diária dos deficientes, desde que os mesmos não beneficiem de apoio de 
outras entidades. 

- Apoio na área da subsistência na/o: 

 Apoio em géneros alimentares, em caso de necessidade de utilização de dietas especiais, 
nomeadamente para os idosos, doentes crónicos e crianças; 

 Atribuição de um “cabaz alimentar”, nas situações em que temporariamente, não tenham 
qualquer forma de sobrevivência. 

Apoio em situações excecionais e ou de carácter urgente, poderão ser prestados 
apoios pontuais, definidos e aprovados pelo órgão executivo ou por quem em este delegar, mediante 
uma informação social devidamente fundamentada e comprovada pela Divisão de Educação e 
Desenvolvimento Social. 

Educação  

- Comparticipação em 100 % do passe escolar aos alunos que frequentem o ensino secundário público, 
de acordo com o Plano da Rede Transportes Escolar oportunamente aprovado; 
- Serviço de Refeições escolares gratuitas no pré-escolar e no 1º ciclo; 
-Transportes escolares do ensino pré-escolar ao secundário e aos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais; 
- Atividades de animação e apoio à família no pré-escolas; 
-AECs no 1º ciclo; 
- Oferta de Fichas de trabalho a todos as disciplinas para o 1º, 2º e 3º ciclos; 
- Oferta de Material escolar para o pré-escolar e 1º ciclo; 
- Regime de Fruta escolar para o pré-escolar e 1º ciclo; 
- Prémios aos melhores alunos do 2º e 3º ciclos; 
- Bolsas para alunos do Ensino Superior; 
- Bolsas para alunos em Mobilidade Internacional; 
- Projetos diversificados no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar; 
- Participação no Programa Universidade Júnior; 

Ação municipal em prol da minimização do processo de regressão e envelhecimento demográfico 

 Incentivos à Natalidade no Município de Boticas; 

 Enxoval do Bebé do Município de Boticas; 

 Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Boticas; 

 Apoios à População para Minorar os Efeitos da Crise — Anos 2018 a 2021. 

A tabela seguinte detalha as políticas que têm sido realizadas neste domínio. 
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Apoios/Incentivos 
para a/o(s) 

Pontos-chave 

- Projeto “Oficinas “ – Temáticas – Atividades de Tempos Livres para crianças com idades compreendidas 
entre os 3 e os 6 anos; 
- Projeto “Ateliers “ – Temáticas – Atividades de Tempos Livres para crianças com idades compreendidas 
entre os 6 e os 14 anos. 

Efeitos da Crise na 
população 

- Isenção de pagamento do valor das taxas devidas no Licenciamento/Autorização das operações 
urbanísticas relativas a obras de reconstrução e reabilitação de edifícios antigos, desde que usados 
materiais tradicionais (telha, pedra e madeiras); 
- Redução de 80 % do valor das taxas devidas no Licenciamento/Autorização de operações urbanísticas 
de reconstrução e reabilitação de edifícios antigos, por jovens com idade não superior a 40 anos ou casal 
com média de idade não superior a 40 anos e, desde que o edifício se destine a habitação própria 
permanente; 
- Redução de 50 % do valor das taxas devidas no Licenciamento/Autorização das operações urbanísticas 
relativas a obras de reconstrução e reabilitação edifícios antigos; 
- Isenção de pagamento do valor das taxas devidas no Licenciamento/Autorização de armazéns, 
estábulos, vacarias para jovens agricultores; 
- Redução de 60 % no valor das taxas devidas para a construção de habitação própria, financiada com 
recurso a “crédito bancário à habitação” para jovens desde que: a) O casal tenha uma média de idade 
não superior a 40 anos; b) Jovens com idade não superior a 40 anos; 
- Redução de 50 % do valor das taxas de Publicidade. 

Água 

- Existência de uma política de apoios relacionados com os tarifários da água; 
- Tarifário social para os utilizadores domésticos finais titulares do cartão social ou do cartão de 
voluntário, emitidos pelo Município; 
- Tarifário social para os utilizadores domésticos que se encontrem numa situação de carência económica 
comprovada pelo sistema de segurança social, que beneficiem de, pelo menos, uma das seguintes 
prestações sociais: 

a) Complemento solidário para idosos; 
b) Rendimento social de inserção; 
c) Subsídio social de desemprego; 
d) 1.º Escalão do abono de família; 
e) Pensão social de invalidez ou velhice cujo rendimento per capita do agregado familiar seja 

igual ou inferior ao valor da pensão social; 
f) Outros consumidores cujo per capita do agregado familiar seja igual ou inferior ao valor da 

pensão social; 
Devendo cumprir as seguintes condições: 

i. Não possuam dívidas para com o Município de Boticas; 
ii. Não estejam ou tenham estado envolvidos em situações fraudulentas relativas aos serviços 

prestados; 
iii. Não possuam outras fontes de rendimento que não os declarados. 

- Tarifário familiar para os utilizadores domésticos finais cuja composição do agregado familiar ultrapasse 
quatro elementos; 
- Tarifário social para utilizadores não domésticos, aplicável a instituições particulares de solidariedade 
social, organizações não governamentais sem fim lucrativo ou outras entidades de reconhecida utilidade 
pública cuja ação social o justifique, legalmente constituídas. 

Fonte: CMB 

5.1.10 Síntese  
 

•Existência de incentivos do municipio à natalidade e à fixação da população;

•Aumento da esperança média de vida;

•Melhoria significativa dos níveis de escolarização da população;

•Estabilização do n.º de alunos matriculados;

•IDH com um valor elevado.

Aspetos Positivos

•Perda populacional;

•Diminuição do número de famílias;

•Elevados índices de envelhecimento.

Aspetos Negativos
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5.2. Economia 

5.2.1 Emprego 

 

No concelho de Boticas, à semelhança do que aconteceu no resto do país nos últimos anos, registou-se 

um processo de reconversão económica, que aumentou a população empregada afeta ao setor terciário, 

com uma variação positiva de 19%, entre 2001 e 2011.  

Figura 19: Variação da população empregada por setor de atividade económica entre 2001 e 2011 

Fonte: INE 

Este fenómeno está associado a uma reconversão económica global, bem como ao processo de 

envelhecimento da população ativa que, no concelho, se dedicava, essencialmente, à atividade agrícola, 

em especial na pecuária e na apicultura.  

Nestes setores é possível encontrar quebras significativas, mas não tão acentuadas como as registadas no 

panorama nacional, pelo menos no setor secundário. Já no setor primário, há uma quebra de 48%, que 

chega a ser superior em 6% à nacional, 3% à da região e 1% à da sub-região.  

Figura 20: População empregada por setor de atividade económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

A figura anterior evidencia, entre 2001 e 2011, uma diminuição de 11% da população empregada, 

eventualmente condicionada pela crise financeira de 2008 e pela evolução demográfica negativa que se 

verificou nesse período. Este processo de regressão da população empregada, motivou nesse período o 

aumento do número da população desempregada inscrita nos centros de emprego (como se verifica na 

figura seguinte).  
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Figura 21: População desempregada inscrita nos centros de emprego 

Fonte: INE 

Contudo, verificou-se, entre 2011 e 2018, uma regressão de 51% do número de desempregados inscritos. 

Tal situação, faz com que as 162 pessoas em situação de desemprego inscritas, em 2018, correspondam 

ao registo mais baixo do período em análise. 

A ausência de informação estatística para os anos mais recentes, ao nível do emprego, dificulta a perceção 

da evolução deste indicador. Contudo, a existência do indicador do pessoal ao serviço permite tirar 

algumas ilações.  

Figura 22: Pessoal ao serviço nas empresas 

Fonte: INE 

Verifica-se que, segundo este indicador, o emprego tem evoluído favoravelmente registando, entre 2012 

e 2017, um aumento de 38%. Contudo, nos últimos três anos esta amostra apresenta uma tendência de 

estabilização, cifrando-se nas 1 083 pessoas ao serviço, no ano de 2017.  

Ao nível do ganho médio mensal, o concelho não tem particular destaque quando comparado com a 

realidade nacional, regional e sub-regional, apresentando diferenciais com algum significado perante os 

espaços geográficos com que se equipara salientando-se que, em 2016, registava diferenças de 31% face 

ao país, 23% face à região e 10% face à sub-região.  
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Figura 23: Ganho médio mensal  

Fonte: INE 

Apesar disso é de realçar, em Boticas, o crescimento de 9% (aumento de 60,8 €), em termos do 

crescimento do valor ganho médio mensal, entre 2011 e 2016. 

 

5.2.2 Contexto empresarial 

 

Ao nível empresarial, Boticas apresenta um número de empresas que tende a estabilizar após um período 

de franca recuperação, iniciado em 2013. 

Figura 24: N.º de empresas 

Fonte: INE 

No mesmo período, a evolução do número de constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades 

apresenta uma tendência de crescimento semelhante (figura seguinte).  
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Figura 25: Evolução da constituição e dissolução de pessoas coletivas e entidades equiparadas no concelho 

Fonte: INE 

 

Este indicador também confirma o anteriormente referido relativo à consolidação do processo de 

terciarização do concelho, evidenciado pelo maior peso da constituição de pessoas coletivas ou entidades 

equiparadas no setor dos serviços.  

Figura 26: Evolução da constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas, por setor de atividade 

Fonte: INE 

O setor agrícola mantém-se como o segundo setor económico com mais constituições de pessoas 

coletivas e entidades equiparadas, sendo apenas superado pelo setor industrial, de forma mais evidente, 

em 2014. 

Apesar dos condicionalismos com que se debate Boticas e que são comuns a territórios de baixa 

densidade, como a falta de mão de obra ou a interioridade, as empresas do concelho de Boticas têm uma 

taxa de sobrevivência ao fim de 2 anos, em média, de 59%, entre 2010 e 2017, tendo em 2015 atingido 

uma taxa de sobrevivência francamente positiva de 81% (figura seguinte). 
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De referir ainda que, no período em análise, Boticas apresenta melhores registos que a sub-região em que 

se insere, em 4 dos 8 anos considerados. 

Figura 27: Taxa de sobrevivência das empresas ao fim de dois anos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 
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5.2.3 Política municipal  

 

Designação das iniciativas Ano Pontos-chave 

Regulamento da venda e 
construção do loteamento 

empresarial de Boticas 
2013 

- Âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão 
corrente, alienar bens imóveis de valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras 
do regime geral do sistema remuneratório da função pública; 

- Ordenar o território através de uma gestão urbanística que respeite as normas e 
a sustentabilidade da ocupação do solo, evitando a dispersão das atividades 
económicas e a especulação imobiliária; 

- Reger-se sobre os seguintes princípios gerais: 

 Incentivar novas iniciativas empresariais; 

 Criação de emprego; 

 Relocalizar as empresas inseridas no núcleo urbano, promovendo a 
qualificação do exercício da atividade empresarial e a qualidade de vida das 
populações; 

 Fomentar o desenvolvimento e ordenamento comercial e industrial; 

 Promover o desenvolvimento local de forma sustentada e ordenada. 

Apoio a iniciativas empresariais 
económicas de interesse 

municipal 
2015 

-  São consideradas de interesse municipal, as iniciativas empresariais económicas 
que visem a promoção e a realização de uma atividade económica de que 
resulte desenvolvimento para o Concelho. 

- Poderão ser apoiadas as iniciativas empresariais de caráter agrícola, comercial, 
industrial e turística; 

- Formas de apoio municipal: 

 Apoios técnicos através dos Serviços Técnicos Municipais; 

 Apoios financeiros; 

 Apoios à empregabilidade; 

 Apoios à modernização e promoção. 

 Isenções e benefícios fiscais: IMI; IMT; Derrama; Taxas municipais devidas a 
operações urbanísticas de edificação e respetiva utilização; Taxas referentes 
a publicidade; Tarifas referentes à instalação e ligação de contadores de água; 
Tarifas referente à ligação de ramais de saneamento. 

Fonte: CMB 

 

 

 

 

 

Ação municipal em prol da fixação empresarial no concelho 
A consideração de que o município tem dificuldades acrescidas decorrentes da sua interioridade e das políticas 

discriminatórias para com esta região; da falta de incentivos e de medidas do Governo Central para o 

desenvolvimento do Interior do País e da região; da necessidade de criar mecanismos mais solidários de apoio às 

pessoas, às famílias e às empresas, obrigou o município a desenvolver um conjunto de iniciativas que visam reverter 

tal paradigma territorial, designadamente com:  

 A flexibilidade regulatória implementada no Regulamento da venda e construção do loteamento 

empresarial de Boticas; 

 Na concessão de apoio a iniciativas empresariais económicas de interesse municipal. 

Para melhor entendimento destas iniciativas, recomenda-se a consulta da tabela seguinte. 
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5.2.4 Agropecuária 

 

Apesar das vicissitudes económicas, importa salientar que Boticas continua a ter uma dinâmica agrícola e 

pecuária relevante, com especificidades muito próprias, associadas a todo o Barroso6.  

Apresentam-se de seguida alguns indicadores temáticos referentes às propriedades agrícolas e à 

produtividade agrícola, baseados nos Recenseamentos Agrícolas de 1989, 1999 e 2009. 

 
Tabela 7: Conjuntura agrícola-pecuária do concelho de Boticas 

Explorações Agrícolas:  

SAU – Superfície Agrícola Utilizada 
Var. – Variação 
EX. MAQ. – Explorações com máquinas agrícolas 
EX. AGR. – Explorações agrícolas 
POD. Com >65 anos – Produtores agrícolas singulares com >65 anos   

Produtividade Agrícola: 

Freguesia 
SPPP (ha) 

Var. 
89-09 

(%) 

SCP (ha) 
Var. 

89-09 
(%) 

CP 
A (n.º) 

Var. 
89-09 

(%) 
89 99 09 89 99 09 89 99 09 

Beça 742 1205 2153 190% 1176 618 386 -67% Cereais para grão 5002 6922 4392 -12% 

Covas do Barroso 197 377 349 77% 205 115 135 -34% 
Culturas 

forrageiras 
1592 1908 2407 51% 

Dornelas 314 720 1228 291% 268 105 98 -63% 
Culturas 

forrageiras 
2395 10303 11989 401% 

Pinho 80 127 127 59% 169 164 95 -44% Cereais para grão 1423 1694 2635 85% 

Sapiãos 137 245 583 326% 574 293 260 -55% Cereais para grão 1972 2907 2220 13% 

Alturas do Barroso e 
Cerdedo 

676 2173 2127 215% 809 689 405 -50% Cereais para grão 6921 6178 9385 36% 

Ardãos e Bobadela 171 753 994 481% 494 499 381 -23% Cereais para grão 3666 3956 4138 13% 

Boticas e Granja 98 208 574 486% 397 232 168 -58% Cereais para grão 3397 4064 2832 -17% 

Codessoso, Curros e 
Fiães do Tâmega 

313 560 1592 409% 356 248 198 -44% Cereais para grão 2538 2872 2556 1% 

Vilar e Viveiro 667 1137 1710 156% 824 496 236 -71% Cereais para grão 4662 4062 3626 -22% 

Município 3395 7505 11437 237% 5272 3459 
236

2 
-55% Cereais para grão 33568 44866 46180 38% 

SPPP – Superfície de prados e pastagens permanentes    
Var. – Variação 
SCP – Superfície das culturas temporárias  
CP – Cultura predominante 
A – Animais  
EP – Espécie dominante 

                                                           
6 A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) reconheceu a região do Barroso como 
património agrícola mundial. O certificado do reconhecimento público chega pela primeira vez a um território português, 
em pleno Alto Tâmega (CCDR-N). 

Freguesia 
SAU (ha) 

Var. 
89-09 

(%) 

EX. MAQ. (n.º) 
Var. 

89-09 
(%) 

EXP. AGR. (N.º) 
Var. 

89-09 
(%) 

POD. com >65 anos 
(N.º) 

Var. 
89-09 

(%) 
89 99 09 89 99 09 89 99 09 89 99 09 

Beça 1566 1301 2599 66% 46 73 73 59% 235 179 152 -35% 78 55 55 -29% 

Covas do Barroso 390 318 450 15% 19 24 32 68% 95 83 75 -21% 34 28 37 9% 

Dornelas 595 515 444 -25% 21 31 37 76% 129 111 98 -24% 40 41 58 45% 

Pinho 317 399 257 -19% 16 26 36 125% 134 126 95 -29% 39 38 49 26% 

Sapiãos 662 693 869 31% 20 35 54 170% 135 116 114 -16% 43 41 55 28% 

Alturas do Barroso e 
Cerdedo 

1402 1855 2408 72% 86 96 80 -7% 186 163 115 -38% 59 39 42 -29% 

Ardãos e Bobadela 730 1120 1358 86% 15 35 58 287% 209 164 138 -34% 51 60 67 31% 

Boticas e Granja 546 407 756 38% 30 45 53 77% 182 121 131 -28% 52 43 71 37% 

Codessoso, Curros e 
Fiães do Tâmega 

654 451 1615 147% 31 38 53 71% 127 103 95 -25% 39 25 42 8% 

Vilar e Viveiro 1325 1446 1907 44% 53 79 77 45% 182 173 155 -15% 52 53 71 37% 

Município 8187 8505 12663 55% 337 482 553 64% 1614 1339 1168 -28% 487 423 547 12% 

Fonte: INE 
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Aspetos essenciais da dinâmica agrícola, mediante a análise das tabelas anteriores:  

 Aumento da área da SAU em 8 das 10 freguesias, aumentando a área total do concelho em 55%, entre 1989 

e 2009. As únicas freguesias que não tiveram crescimento da SAU foram as freguesias de Pinho e Dornelas.  

 Os avanços tecnológicos e os fundos comunitários, desde 1989 a 2009, determinam o reforço do número 

de máquinas nas propriedades agrícolas, existindo um crescimento considerável. Mas, em Alturas do 

Barroso e Cerdedo não existiu esse crescimento expectável, pois a mesma regrediu o número de 

explorações com máquinas durante o período do recenseamento agrícola. 

 Existem mais de 200 explorações agrícolas com máquinas agrícolas em 2009 do que em 1989. 

 Existem menos 446 explorações agrícolas em 2009 do que em 1989. 

 O envelhecimento e a diminuição demográfica refletem-se na diminuição da mão-de-obra agrícola. Tal facto 

ocorre na população agrícola com mais de 65 anos, como acontece em 8 das 10 freguesias do concelho, em 

que esse indicador aumentou. Contudo, em Beça e Alturas do Barroso e Cerdedo apesar de terem 

diminuído, não é sinal de que a população agrícola rejuvenesceu, mas sim que regrediu para valores 

praticamente nulos.  

 A superfície de prados e pastagens permanentes é o tipo de utilização agrícola do solo que predomina, 

apresentando um crescimento significativo, visto que aumenta em todas as freguesias e tem um 

crescimento médio de 269%.   

 Em contrapartida existe um declínio significativo das superfícies destinadas a culturas temporárias, 

apresentando um decréscimo de 2 900 ha (-55%, entre 1989-2009).  

 As superfícies de culturas temporárias destinam-se, na maioria das freguesias, a cereais para grão. 

Importa ainda referir que, apesar dos constrangimentos, mediante a análise do indicador da Agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca da CAE, se verifica que este setor tem um peso importante na 

produtividade económica, de 10%, em 2017 (analisando o volume de negócios) e emprega 29% do pessoal 

ao serviço do concelho, também em 2017.   
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5.2.5 Geologia e Energia 

 

Neste sector, o concelho destaca-se pela existência de algumas pedreiras destinadas à exploração do 

granito, bem como a existência de outros recursos geológicos com elevado potencial, nomeadamente a 

exploração de lítio.  

Nos quadros seguintes reproduz-se a informação constante do site da Direção-Geral da Energia e 

Geologia, com indicação de cada camada operacional, e do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 

com a identificação da ocorrência de recursos minerais. 

Tabela 8: Inventário dos recursos energéticos e geológicos 

Camada operacional Tipo N.º de cadastro Denominação Substância Diploma legal 

Captação de águas minerais 
naturais 

Furo --- 
Caldas Santas de 

Carvalhelhos 
--- --- 

Captação de águas minerais 
naturais 

Nascente --- 
Caldas Santas de 

Carvalhelhos 
--- --- 

Captação de águas minerais 
naturais 

Nascente --- 
Caldas Santas de 

Carvalhelhos 
--- --- 

Centrais eólicas --- 1324 Serra do Leiranco --- --- 

Centrais eólicas --- 667 Alto do Seixal --- --- 

Centrais eólicas --- 463 Alturas do Barroso --- --- 

Centrais eólicas --- 393 Serra do Barroso --- --- 

Centrais eólicas --- 828 Serra do Barroso II --- --- 

Centrais eólicas --- 1040 Serra do Barroso III --- --- 

Centrais hídricas 
Mini-

hídrica 
--- Covas do Barroso --- --- 

Centrais hídricas 
Mini-

hídrica 
--- Central da Ribeira --- --- 

Concessões de água mineral 
natural 

--- HM0370000 
Caldas Santas de 

Carvalhelhos 
--- --- 

Concessões mineiras  MNPCDI116 Sapelos Qz 
Aviso 10975/2016, DR 170, 

Série II, 05-09-2016 

Concessões mineiras --- MNPC20308 Marouco Feld., Qz, Li 
Aviso 8314/2015, DR 147, 

Série II, 30-07-2015 

Concessões mineiras --- MNPC20103 Veral Qz, Feld. --- 

Concessões mineiras --- MNC000100 Mina do Barroso Feld., Qz, Li --- 

Concessões mineiras --- MCPC03512 Canedo-Covas Feld., Qz, Li 
Aviso 13874/2016, DR 216, 

Série II, 10-11-2016 

Concessões mineiras --- MNC000110 Lousas Feld., Qz, Li --- 

Concessões mineiras --- MNPC01506 Capelo Feld., Qz, Li 
Aviso 5483/2016, DR 82, 

Série II, 28-04-2016 

Perímetros de proteção de 
águas minerais 

--- HM0370000 
Caldas Santas de 

Carvalhelhos 
--- 

Portaria 817/2008, DR 192, 
Série II, 03-10-2008 

Prospeção e pesquisa de 
depósitos minerais 

--- MNPP01713 
Limarinho-Poço das 

Freitas 
Au, Ag, outros 

Extrato 299/2015, DR 78, 
Série II, 22-04-2015 

Recuperação ambiental 
(Depósitos Minerais 

--- 28 Bessa Sn, W --- 

Legenda: 
Ag - prata 
Au - ouro 

 
 

Fonte: Elaboração própria baseada na Direção-Geral da Energia e Geologia 

 
 

 

 

 

 

Feld. – feldspato 
Li - lítio 
Qz - quartzo 

Sn - estanho 
W - tungsténio 
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Tabela 9: Inventário das ocorrências minerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria baseada no Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

Apesar de existir uma inventariação exaustiva de recursos geológicos e energéticos (ver figura seguinte), 

constata-se, mediante a análise do indicador da Indústria extrativa da CAE, que este setor económico tem 

um peso na produtividade económica de apenas 3%, em 2017 (analisando o volume de negócios) e 

emprega 3% do pessoal ao serviço do concelho, também em 2017.   

Figura 28: Recursos energéticos e geológicos  

Fonte: Direção Geral de Energia de Geologia 

 

 

Ocorrência mineral Substância e/ou Metais 

Barroca (1) Qz e Feld. 

Bobabela Au 

Campo Mineiro de Ribeira de Pena Sn 

Castro Qz e Feld. 

Cerdedo Sn 

Gralheiros W 

Lavradas, Monte Agrova, Carvalho. Pontão, 
Felgueiras e Furcão 

W, Sn 

Limarinho Au 

Muro (1) Qz e Feld. 

Poço das Freitas Au 

Recursos litiníferos do Alto Tâmega Li 

Retorta (1) --- 

Rumião Sn, W 

Seixos Brancos (1) Qz e Feld. 

Senhora do Monte Qz e Feld. 

Valdegas W 

Veral Li 

Legenda: 
Bi - bismuto 
Fe - ferro 
Feld. - feldspato 
Li - lítio 
Mo - molibdénio 
Pb - chumbo 
Qz - quartzo 
Sn - estanho 
W - tungsténio 
Zn - zinco 
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5.2.6 Turismo 

 

O turismo é o setor económico que pode dar um impulso significativo no desenvolvimento de territórios 

de baixa densidade, como é o caso de Boticas.  

Figura 29: Evolução (em %) de indicadores relacionados com a economia e o turismo, em Portugal 

Fonte: INE 

No concelho de Boticas verifica-se um comportamento oscilante dos indicadores, estando sumariamente 

caracterizados na figura seguinte.   
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Figura 30: Evolução dos indicadores relativos ao turismo 

Fonte: INE 

Verifica-se que, em Boticas, estamos num período de crescimento, atendendo ao comportamento dos 

indicadores turísticos nos últimos dois anos.  
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Este crescimento nos últimos dois anos, segundo o INE, é alicerçado com a abertura de um hotel com 44 

quartos no ano de 2014, tendo os respetivos indicadores só sido emitidos pelo organismo público, a partir 

do ano de 2016 em diante – o que explica o grande crescimento nesses anos. 

Contudo, face à ausência de informação na generalidade dos anos (2009, 2011, 2012, 2013 e 2015), a 

maioria dos indicadores da amostra não permite retirar ilações suficientemente seguras sobre o 

comportamento desta atividade na economia. 

Apesar disso, 2017 é um ano recorde quanto ao número de dormidas: 14 931 hóspedes. Além de que, os 

proveitos totais atingem o recorde absoluto de 622.000,00 €, valor 19 vezes superior ao registado no ano 

de 2014, aproximadamente.   

Quanto à evolução dos indicadores, entre 2011 e 2017, Boticas apresenta:  

 Em termos de número de estabelecimentos, segundo a informação disponibilizada pelo INE, a 

estabilização ocorre no ano de 2013, cifrando-se nos 4 estabelecimentos hoteleiros. Contudo, 

como anteriormente foi referido, no território verificou-se que o já mencionado hotel foi 

inaugurado em 2014, sendo este o marco que permite ser a referência para o período de 

estabilização dos estabelecimentos hoteleiros no município; 

 No que se refere ao número de dormidas, este indicador aumenta 674%, face a 2013, 

contrastando com a evolução de 46% da sub-região, em igual período; 

 Ao nível de quartos, regista-se um crescimento de 133%, entre 2014 e 2017; contrariando a 

regressão de 4% que se verificou em igual período na sub-região; 

 E, por fim, ao nível dos proveitos económicos, no ano de 2017 constata-se um crescimento de 

19 vezes do valor que se verificava em 2014; evolução que não tem comparação com o 

crescimento verificado em igual período na sub-região. 
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Figura 31: Comparação de Boticas com outros municípios do Alto Tâmega, em termos de unidades 

Fonte: SIGTUR 

Tendo por base o Sistema de Informação Geográfica do Turismo (SIGTUR), ilustrado nas figuras anteriores 

constata-se que o turismo em Boticas tem um peso modesto na dinâmica sub-regional, atendendo aos 

indicadores caracterizados na página anterior.  

Se, por outro lado se atender aos equipamentos turísticos com parecer do Turismo de Portugal (ilustrados 

na figura seguinte), já a situação se afigura diferente. 

Figura 32: Evolução dos equipamentos turísticos que têm parecer do Turismo de Portugal 

Fonte: SIGTUR 

Desta análise verifica-se que Boticas é, depois de Ribeira de Pena, dos municípios que mais se destacam 

no Alto Tâmega, sendo expetáveis crescimentos significativos; em termos do número de camas (112%), 

de unidades de alojamento (108%) e, também, no número de unidades, aumentando em 67% a oferta 

existente no concelho.   

A concretização das unidades previstas significará uma valorização e visibilidade do concelho, através da 

promoção dos seus recursos endógenos, sejam gastronómicos, patrimoniais ou paisagísticos e naturais. 
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5.2.7 Produtividade 

 

Decorrente do incremento da sobrevivência das empresas e do processo de recuperação económica 

verificado, nos últimos anos registaram-se melhorias na produtividade económica.  

Ao nível do volume de negócios houve um crescimento estável, mesmo com o período de crise económica.   

Figura 33: Volume de Negócios 

Fonte: INE 

O concelho, no período em análise, nunca baixou dos 43 milhões de euros de volume de negócios. Entre 

2014 e 2017 apresentou um crescimento francamente positivo (+16%) tendo, inclusive, superado em 3% 

o crescimento sub-regional. 

Apesar do crescimento empresarial, do número do pessoal ao serviço e do volume de negócios em 

crescendo, há a registar, atualmente, um balanço comercial negativo (figura seguinte).  

Figura 34: Balança Comercial do concelho de Boticas 

Fonte: INE 

É percetível na figura anterior, nos anos pós-crise, um comportamento em que o excedente comercial é 

positivo, situação que se inverteu nos últimos dois anos. 
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5.2.8 Síntese  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Aumento do emprego e das empresas relacionadas com os serviços;

•Diversidade de incentivos à fixação de empresas no concelho;

•Aumento do ganho médio mensal em 9%, entre 2011 e 2016;

•Estabilização do número de empresas, mantendo um peso de 5% das empresas do Alto Tâmega;

•Aumento da área de SAU e da especialização tecnológica da produção agrícola;

•Potencialidades económicas no contexto do turismo, nomeadamente no turismo de natureza e
gastronómico;

•Elevado valor energético e geológico do concelho no panorama nacional;

•Expetativas de crescimento positivas, em termos turísticos;

•Estabilização do volume de negócios, quer em termos de volume, quer no peso que este tem no
Alto Tâmega.

Aspetos Positivos

•Diminuição da população empregada;

•Envelhecimento da população agrícola;

•Balança comercial negativa.

Aspetos Negativos
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5.3. Mobilidade e Acessibilidade 

No que respeita à mobilidade e acessibilidades do concelho de Boticas importa conhecer a realidade 

interna, entre as diversas freguesias e aglomerados de Boticas, a relação com os concelhos envolventes, 

Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto e Vila Pouca de Aguiar e, ainda, as ligações à 

rede rodoviária regional e nacional. 

As principais vias que servem diretamente o concelho são as Estradas Nacionais, desclassificadas ou ainda 

integradas no Plano Rodoviário Nacional (PRN2000:  

 EN 103, que liga Braga a Bragança, atravessando o concelho em Sapiãos, e que permite 

estabelecer conexão com os principais aglomerados urbanos da envolvente regional, como Braga 

e Chaves;  

 EN 311, que liga Vidago (A24) a Cabeceiras de Basto, cruzando o concelho de Boticas; 

 EN 312, que relaciona as EN 311 e 103, junto à vila de Boticas.  

Destas vias apenas se mantêm no PRN2000, na categoria de EN, os troços que permitem a ligação Vidago 

(A24)-Boticas-Montalegre-Braga. A EN 311 foi integrada na Rede Regional e a EN 103, entre Sapiãos e o 

nó da A24, em Curalha, foi desclassificada e integrada na rede municipal, embora continue a ser a principal 

ligação à vila de Boticas a partir da A24. 

Figura 35: Plano Rodoviário Nacional 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infraestruturas de Portugal 
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Contudo, ressalva-se que: 

 Até à data de publicação do presente REOT, ainda não foram delegadas competências no âmbito 

da gestão da infraestrutura rodoviária para o município, definida pelas Infraestruturas de 

Portugal no ano de 2015; 

 Todas as localidades do concelho têm bons acessos, estradas municipais e caminhos municipais.   

A inexistência de outras infraestruturas de transporte, além da rodoviária, determina que o automóvel é 

o modo de deslocação dominante no concelho. À data do Censos de 2011, 53% da população de Boticas 

efetuava os movimentos pendulares em automóvel ligeiro, como condutor ou passageiro, sendo de referir 

que este indicador, ainda assim, é inferior em 7% ao verificado para o agrupamento dos municípios do 

Alto Tâmega.  

Em consequência do referido, o concelho apresenta uma taxa de mobilidade “coletiva” significativa, 

quando comparada com a envolvente regional: 23% da população de Boticas utiliza este modo de 

transporte nos seus movimentos pendulares, contra os 17% do Alto Tâmega.  

Figura 36: Modo como são efetuados os movimentos pendulares 

Fonte: INE 

No que se refere a transporte coletivo, a Autoviação do Tâmega fixa os seus percursos em Chaves, onde 

se situa a interface para a rede nacional da própria empresa, estabelecendo ligações com o Porto, Lisboa, 
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Fátima, Coimbra e Viseu. Complementarmente garante as ligações intermunicipais da região, apoiando-

se na rede de estradas que tem esse caráter.  

Relativamente à rede desenvolvida no interior no município, os lugares do concelho, para além de serem 

servidos pela rede de transportes escolares durante o período letivo, apoiada pela CMB, são também 

servidos pelo transporte de passageiros, desenvolvido pela Autoviação Tâmega. Fora do período letivo 

existem aglomerados populacionais que ficam sem serviço diário, sendo este apenas realizado em dias de 

feira na vila de Boticas. 

Por fim, no concelho existem 13 táxis licenciados, sendo que a maioria está sediada na vila de Boticas. 

5.3.1 Síntese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Infraestruturas rodoviárias que estabelecem relação com a rede nacional de autoestradas;

•Peso da mobilidade efetuada por transportes coletivos superior à realidade sub-regional.

Aspetos Positivos

•Predomínio do uso do automóvel nos movimentos pendulares;

•Dificuldade de acesso aos transportes coletivos das populações mais isoladas.

Aspetos Negativos
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5.4. Equipamentos  

5.4.1 Equipamentos de Ensino  

Figura 37: N.º de estabelecimentos de ensino  

Fonte: INE 

Da avaliação do gráfico anterior conclui-se que, no concelho de Boticas e nos anos em análise houve uma 

redução do n.º de estabelecimentos de ensino.  

Tal facto decorre da reorganização escolar processada nos últimos anos, com a constituição do 

agrupamento escolar, localizado na sede de concelho, mas também pela evolução demográfica verificada 

nas faixas etárias em causa. De facto, como referido no subcapítulo da População, o grupo dos 0 aos 14 

anos passou de 821 indivíduos, em 2001, para 473, em 2017, o que corresponde a uma diminuição de 

cerca de 42%. 

O concelho registava 1 estabelecimento escolar por cada 870 habitantes, em 2017, enquanto na sub-

região do Alto Tâmega se registava 1 estabelecimento escolar por cada 733 habitantes.  

No concelho de Boticas está constituído 1 agrupamento escolar, que integra os seguintes 

estabelecimentos:  

 Escola Básica de Boticas (funcionando atualmente o pré-escolar de Boticas, a partir dos 3 anos); 

 Escola Básica Gomes Monteiro; 

 Jardim de Infância de Beça. 

Fora do agrupamento existe o Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Boticas. 
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5.4.2 Equipamentos de Apoio Social 

 

Os equipamentos de índole social – que prestam serviços de apoio à infância, terceira idade e família – no 

concelho de Boticas apresentam, em termos de rácio de equipamentos sociais por população residente, 

dos mais elevados da sub-região. Apresentando um equipamento de índole social por cada 245 

habitantes, contra os 425 habitantes por equipamento do Alto Tâmega, e uma taxa de ocupação de 64%, 

no concelho, contra os 80% da sub-região. Em termos de quantidade, Boticas apresenta um número de 

equipamentos inferior à média do Alto Tâmega, 13 equipamentos contra os 34 da sub-região.  

A cobertura territorial é algo desequilibrada já que existem 7 equipamentos na freguesia onde se localiza 

a sede de concelho, 2 em Beça, 2 em Alturas do Barroso e Cerdedo e 1 em Covas do Barroso e Dornelas. 

Em 5 das 10 freguesias não existe qualquer equipamento social.  

Estes equipamentos têm uma resposta social, dominantemente direcionada para a população mais idosa, 

sendo que dos 13 equipamentos existentes só 3 é que dão resposta, exclusivamente, às necessidades da 

população infantil e da família. Esta situação está relacionada com a estrutura da população concelhia, 

em particular com o fenómeno de envelhecimento populacional. 

Figura 38: N.º de equipamentos por função social 

Tabela 10: Equipamentos sociais no concelho 

Equipamentos de Ação Social Tipologia Freguesia 

Jardim de Infância de Beça 

Estabelecimento de Educação Pré-escolar 
 

Beça 

Escola Básica de Boticas/Jardim de Infância de 
Boticas 

U.F. de Boticas e Granja 

Creche e Jardim de Infância da Santa Casa da 
Misericórdia de Boticas 

U.F. de Boticas e Granja 

Lar de Santo Aleixo 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar 
de Idosos e Residência) 

 

U.F. de Boticas e Granja 

ERPI Santa Bárbara U.F. de Boticas e Granja 

Lar de Dependentes Padre Arnaldo Moura U.F. de Boticas e Granja 

Lar de Santa Ana 
Alturas do Barroso e 

Cerdedo 

Lar Nossa Senhora da Livração 
Múltiplas funções 

U.F. de Boticas e Granja 

Centro de Apoio a Deficientes do Alto Tâmega U.F. de Boticas e Granja 

Serviço de Apoio Domiciliário de Atilhó 

Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos) 
 

U.F. de Alturas do 
Barroso e Cerdedo 

Apoio Domiciliário de Beça Beça 

Serviços de Apoio Domiciliário de Covas do 
Barroso 

Covas do Barroso 

Serviço de Apoio Domiciliário de Dornelas Dornelas 

Fonte: Carta Social e serviços municipais da CMB 
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5.4.3 Equipamentos Desportivos  

 

Em Boticas existem diferentes tipologias de equipamentos desportivos localizados no aglomerado urbano 

de Boticas sendo que, nas restantes freguesias, apenas existem polidesportivos.  

Na tabela seguinte apresenta-se o inventário dos equipamentos desportivos existentes no concelho.  

 Tabela 11: Equipamentos desportivos no concelho 

Freguesia Tipo e designação do Equipamento 

Ardãos e Bobadela 
Polidesportivo de Ardãos 

Polidesportivo de Bobadela 

Beça 
Polidesportivo de Beça 

Polidesportivo de Carvalhelhos 

Boticas e Granja 

Complexo Desportivo de Boticas 

Polidesportivo e complexo de fitness do Noro 

Pavilhão Multiusos de Boticas 

Escola Básica Gomes Monteiro 

Piscinas Municipais de Boticas 

Pavilhão Gimnodesportivo e complexo de fitness de 
Boticas 

Polidesportivo de Toural 

Covas do Barroso Polidesportivo de Covas do Barroso 

Pinho Polidesportivo de Pinho 

Sapiãos Polidesportivo de Sapiãos 

Fonte: Sistema Nacional de Informação Desportiva 

5.4.4 Equipamentos de Saúde 

 

Neste domínio, o concelho de Boticas está integrado no Agrupamento de Centros de Saúde Alto Trás-os-

Montes – Alto Tâmega e Barroso, sendo servido por um centro de saúde sem internamento, localizado na 

sede de concelho. Além deste equipamento e também na vila de Boticas existe uma Unidade de Cuidados 

Continuados, sob alçada da Santa Casa de Misericórdia de Boticas. 

Como alternativa a estes serviços, encontram-se nos concelhos envolventes outros centros de saúde: 

Montalegre e Chaves. O Hospital de Chaves, serve de referência para o concelho de Boticas. 

Além desta organização hospitalar, importa ainda apresentar alguns indicadores associados à localização 

geográfica do concelho, que permitem traçar um quadro mais preciso sobre o grau de atendimento das 

populações: 

 Farmácias: Em Boticas, desde 2008, existem 2 farmácias e postos farmacêuticos, com um rácio 

de 1 farmácia por cada 2 570 habitantes, em 2017. 
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Figura 39: N.º de habitantes por farmácia 

Fonte: INE 

 Médicos: Decorrente da inexistência de hospital – elemento que polariza este indicador – motiva 

que o mesmo, em Boticas, apresente valores inferiores comparativamente à realidade nacional 

e sub-regional.   

Figura 40: N.º de habitantes por médico 

Fonte: INE 

 Enfermagem7: Em termos de efetivos de enfermagem, Boticas apresenta rácios inferiores aos 

das unidades territoriais consideradas. 

 

 

 

Fonte: INE 

                                                           
7 O presente indicador em 2016 foi reconfigurado na metodologia de contabilização pela Ordem dos Enfermeiros, no que 
concerne à atualização da informação sobre local de trabalho, de modo a evitar situações de informação em falta, 
substituída pelo local de residência para fins estatísticos.  
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5.4.5 Equipamentos de Administração Pública, Segurança e Proteção Civil 
Os serviços administrativos existentes em Boticas são os identificados na tabela seguinte. 

Tabela 12: Nº. de serviços públicos no concelho  

Equipamentos Serviços Administrativos e Proteção Civil 2019 

GNR 1 

Tribunal 1 

Bombeiros  1 

Serviço de Finanças 1 

Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial 1 

Segurança Social 1 

Câmara Municipal 1 

Juntas de Freguesia 10 

Fonte: Mapa do Cidadão 

Todos os equipamentos indicados localizam-se em Boticas e Granja, à exceção das 9 sedes de junta de 

freguesia periféricas. 

5.4.6 Equipamentos de Abastecimento de Água e Tratamento de Águas Residuais 
 

Os equipamentos e a rede de infraestrutura relacionada com o tratamento de água, seja ele para consumo 

como para tratamento de água residuais, abastecem 6 306 habitantes; com um volume de distribuição 

de água de 1260 m3/dia; 4644 análises à qualidade da água realizadas anualmente; e um território dividido 

em 54 zonas de abastecimento com uma rede de 190 km, cobrindo 75% da área artificial8 do concelho. 

Figura 42: Infraestruturas de abastecimento e de saneamento de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

CMB 

                                                           
8 Superfícies artificializadas ou ajardinadas, destinadas a atividades relacionadas com as sociedades humanas. Esta classe inclui 
áreas de tecido urbano, áreas industriais, áreas comerciais, rede rodoviária e ferroviária, áreas de serviços, jardins ou parques 
urbanos e equipamentos culturais e de lazer (Direção Geral do Território). 
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No que se refere ao serviço da rede é possível verificar, segundo Relatório Anual dos Serviços de Águas e 

Resíduos em Portugal de 2019, elaborado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 

caracteriza Boticas com o seguinte ponto de situação:  

 A acessibilidade física ao serviço de abastecimento em baixa é de 96%; 

 As falhas de abastecimento de água são residuais; 

 A água tida como segura é 99.59%, sendo o único município do Alto Tâmega com uma situação 

boa neste indicador; 

 Os gastos com a infraestrutura não cobrem 56% das necessidades de investimento; 

 O nível de adesão ao serviço de abastecimento é de 80.7%; 

 A acessibilidade física ao serviço de águas residuais em baixa é de 80%; 

 A cobertura dos gastos dos serviços relacionados com as águas residuais é mediana – a melhor 

classificação do Alto Tâmega; 

 O nível de adesão ao serviço de águas residuais é de 76.2%. 

A seguir este enquadramento francamente positivo no município neste domínio, importa referir que a 

água do município é garantida através de uma série de nascentes e captações dispersas pelo território 

concelhio. 

No que se refere às estações de tratamento de águas residuais, Boticas tinha 5 em 2008. Uma na freguesia 

de Boticas e Granja, três em Alturas do Barroso e Cerdedo e outra em Pinho. No ano de 2019, 

contabilizam-se 33. 

Segundo o INE, nesta temática, o concelho apresenta, tal como foi referido no relatório elaborado pela 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, um atendimento francamente positivo ao nível 

do abastecimento de água e apresenta níveis de drenagem de esgotos dos alojamentos melhores que os 

verificados no contexto regional e sub-regional, em 2017 – como se constata na figura seguinte.  

Figura 43: Proporção de alojamentos servidos com infraestruturas de água 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

INE 
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A evolução positiva de 8%, entre 2012 e 2017, do indicador da proporção de alojamentos servidos com 

sistemas de drenagem é idêntica ao registado em igual período na região Norte e no Alto-Tâmega, 

refletindo o esforço efetuado pelos municípios na área do ambiente nos últimos anos.  

Além destes indicadores, importa dar conta que, segundo o INE, o concelho apresenta uma proporção de 

massas de água com bom estado/potencial ecológico, inferior à envolvente regional e sub-regional. 

Contudo, no último período regista-se uma melhoria ligeira de 1%, contrariando o que tem aconteceu 

noutras escalas em igual período (figura seguinte). 

Figura 44: Qualidade das massas de água com bom estado/potencial ecológico 

Fonte: INE 
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5.4.7 Equipamentos de Produção de Energia  
 

As particularidades do território do concelho de Boticas determinam a existência de condições naturais 

para a produção de energia elétrica e contribuir para o abastecimento do país, reduzindo deste modo, 

uma das principais despesas e dependências.  

Desta forma, e como se constatou no subcapítulo da Economia, existem uma série de infraestruturas no 

concelho que são cruciais e para o enquadramento estratégico da economia verde e da independência no 

fornecimento energético, ao nível da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNTE) – (figura 

seguinte). 

Figura 45: Rede Nacional de Transporte de Eletricidade na envolvente de Boticas 

Fonte: Rede Elétrica Nacional 

No concelho estão instalados 4 complexos eólicos, 2 localizados na serra do Barroso; 1 na Lomba da Seixa; 

e 1 em Leiranco. 
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Tabela 13: Caracterização dos parques eólicos do concelho 

Fonte: Associação Portuguesa das Energias Renováveis 

Figura 46: Localização dos parques eólicos da envolvente a Boticas 

         Fonte: Direção Geral de Energia e Geologia 

5.4.8 Síntese  
 

 

Nome Potência Total (MW) Número de máquinas Ligação à rede 

Alto do Seixa l 1,6 9 2006 

Alturas do Barroso 0,6 1 2003 

Serra do Barroso  18,0 9 2003 

Serra do Barroso II 12,0 6 2009 e 2011 

Serra do Barroso III 22.90 11 2009 e 2014 

Serra do Leiranco 32.2 14 2014 e 2015 

Lomba da Seixa 13,0 10 2001 

Lomba da Seixa II 12,0 8 2004 

Total 112,3 68  

•Excelente rácio de habitantes por equipamento social;

•Diversidade de tipologias de equipamentos desportivos;

•Níveis de abastecimento de água praticamente plenos;

•Melhoria da qualidade ecológica dos recursos hídricos no concelho;

•Potencial energético de especial valor no contexto regional.

Aspetos Positivos

•Rácio de equipamentos escolares e do efetivo de saúde inferior ao da sub-região.

Aspetos Negativos
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5.5. Edificado e Habitação 

5.5.1 Evolução do número de edifícios e alojamentos 
 

O parque habitacional de Boticas concentra-se nos principais aglomerados e caracteriza-se pela baixa 

densidade populacional e habitacional, idêntica à da região onde se insere.  

Segundo o INE, o número de edifícios e de alojamentos no período intercensitário apresenta um 

crescimento positivo na maioria das freguesias (6 de 10), sendo este facto particularmente interessante 

nas freguesias de Beça e de Boticas e Granja, ambas com um crescimento superior a 10%. 

Apesar deste crescimento global positivo é possível verificar que existem freguesias onde essa dinâmica 

não existe, principalmente, nas localizadas a norte do concelho e nas quais se verificam decréscimos 

demográficos mais acentuados, como é o caso de Sapiãos, Alturas do Barroso e Cerdedo e Vilar e Viveiro.  

Tabela 14: N.º de Edifícios e Alojamentos e sua evolução por freguesia, entre 2001 e 2011 

Freguesia 
Edifícios Taxa de 

Crescimento (%) 

Alojamentos Taxa de Crescimento 
(%) 2001 2011 2001 2011 

Beça 618 713 15% 620 714 15% 

Covas do Barroso 228 233 2% 228 233 2% 

Dornelas 315 329 4% 317 341 8% 

Pinho 457 358 -22% 461 361 -22% 

Sapiãos 470 412 -12% 471 412 -13% 

Alturas do Barroso e Cerdedo 431 424 -2% 432 425 -2% 

Ardãos e Bobadela 525 552 5% 526 552 5% 

Boticas e Granja 740 863 17% 753 935 24% 

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 303 318 5% 303 319 5% 

Vilar e Viveiro 370 346 -6% 371 349 -6% 

Município 4457 4548 2% 4482 4641 4% 

Fonte: INE 

Analisadas as condições9 existentes nos alojamentos familiares clássicos de residência habitual verifica-se 

uma diminuição generalizada das suas condições, só Pinho e Sapiãos é que melhoram neste período, de 

acordo com o INE.  

Tabela 15: N.º de Alojamentos com condições por freguesia, entre 2001 e 2011 

Freguesias 
Alojamentos 

Familiares Clássicos 
Taxa de 

Crescimento (%) 

Alojamentos Familiares 
Clássicos (com condições) 

Alojamentos com 
condições 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Beça 619 713 15% 338 323 55% 45% 

Covas do Barroso 228 233 2% 141 122 62% 52% 

Dornelas 315 341 8% 169 158 54% 46% 

Pinho 461 361 -22% 198 170 43% 47% 

Sapiãos 471 412 -13% 204 195 43% 47% 

Alturas do Barroso e Cerdedo 432 425 -2% 219 216 51% 51% 

Ardãos e Bobadela 526 552 5% 269 258 51% 47% 

Boticas e Granja 748 928 24% 435 528 58% 57% 

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 302 318 5% 149 118 49% 37% 

Vilar e Viveiro 371 348 -6% 218 201 59% 58% 

Município 4473 4631 4% 2340 2289 52% 49% 

Fonte: Elaboração própria baseada no INE 

                                                           
9 Entende-se por condições, a existência de eletricidade, água, retrete, banho, duche e aquecimento nos alojamentos. 
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Apesar desta informação identificar os alojamentos com debilidades, em termos da dotação de 

determinadas funcionalidades, importa reforçar a ideia de que os alojamentos neste período de 2001 e 

2011, muitos deles ficaram sem ocupação, atendendo ao processo de regressão demográfica e ao 

progressivo envelhecimento. 

Ainda assim, para melhorar as condições de habitabilidade das populações mais desfavorecidas 

recomenda-se a consulta do quadro informativo seguinte. 

Não obstante, de acordo com o INE, em 2017, o número de alojamentos clássicos familiares existentes é 

de, aproximadamente, 4 700, o que significa um crescimento de 0.4% relativamente a 2008.  

Figura 47: Evolução do n.º de alojamentos familiares clássicos no concelho 

Fonte: INE 
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A existência de vários fenómenos conjunturais aos quais Boticas não é alheio, como a diminuição demográfica, o 

envelhecimento ou a perda do poder de compra decorrente da crise, induzem à falta de investimento na melhoria 

das condições dos alojamentos.  

No sentido de obviar a esta situação, o município tem assumido uma postura pró-ativa, à semelhança do verificado 

na questão da demografia e da economia, traduzida na aprovação do Regulamento de Apoio à Conservação de 

Habitações Degradas de Pessoas Carenciadas do Município de Boticas. 

Este regulamento visa promover a igualdade de direitos sociais e económicos previstos na Constituição, bem como 

criar apoios que contribuam para garantir a conservação e manutenção da qualidade habitacional através de 

incentivos financeiros para a execução de obras de recuperação e beneficiação do imóvel.  

Esses apoios para a população mais carenciada passam pela/o:  

 Concessão de subsídios para aquisição de materiais de construção ou o seu fornecimento para obras de 

conservação, reparação e beneficiação e/ou construção; 

 Apoio à construção para as redes de distribuição de água, esgotos e eletricidade; 

 Fornecimento de projetos tipo ou elaboração de projetos simples de arquitetura e de especialidades, 

sempre que necessários; 

 Acompanhamento técnico na execução das obras; 

 Isenção do pagamento de taxas e licenças que sejam devidas. 

 

. 
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5.5.2 Características do edificado  
 

Ao nível do edificado também é importante avaliar o seu estado de conservação. Nesta temática e 

observando a figura, constata-se que o concelho apresenta uma idade média do edificado entre os 36-44 

anos, no ano de 2011, sendo que essa média é superior a 50 anos, no caso da freguesia de Covas do 

Barroso. 

Figura 48: Idade média do edificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

Em simultâneo, o INE10, constata que o período de construção mais intenso ocorreu entre 1971-1980 e 

1981-1990, demonstrando que os edifícios com idades compreendidas entre os 21-40 anos são 

concordantes com este período de maior dinâmica da construção – fato que ocorre em 6 das 10 freguesias 

do concelho.  

Importa salientar que a maioria do edificado com idade superior a 21 anos à data de 2011 tem, nos dias 

de hoje, uma idade superior a 29 anos. 

                                                           
10 INE (2013), Habitação em Portugal: evolução e tendências. INE  
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Figura 49: Edificado com menos de 10 anos no ano de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

No domínio da reabilitação do edificado importa avaliar a necessidade de intervenção, conforme as 

diferentes dinâmicas do concelho.  

Na figura seguinte é possível estabelecer a relação nas freguesias que apresentam uma idade média do 

edificado superior à média concelhia, com as freguesias que apresentam os valores mais elevados de 

necessidade de reparação. Neste caso, Alturas do Barroso e Cerdedo, Ardãos e Bobadela e Vilar e Viveiro, 

apresentam um comportamento evidente de necessidade de reabilitação dos edifícios que tenham com 

maior idade média.  

Figura 50: Edificado a necessitar de reparação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

5.5.3 Dinâmica evolutivo do edificado por freguesia 
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No que se refere às freguesias, importa salientar que não há nenhuma que não tivesse pelo menos um 

edifício licenciado entre 2008 e 2017. Contudo, se a análise for restringida ao período da crise (2008-2013) 

verifica-se que não houve edifícios licenciados nas freguesias de Covas do Barroso (em 2010) e em 

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega (nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013) – as duas freguesias que, 

curiosamente, apresentam perdas demográficas superiores a 25% no concelho. 

Segundo a mesma figura é também possível constatar que Boticas e Granja e Beça têm, no total do 

período em análise, 42% dos edifícios licenciados.  

Figura 51: Evolução do n.º de edifícios licenciados por freguesia 

Fonte: INE 

Mais uma vez este cenário é típico de territórios de baixa densidade onde, por norma, a sede do concelho 

é a alavanca para o desenvolvimento do concelho nos diferentes domínios, neste caso, Boticas e Granja, 

com 23% dos edifícios licenciados (valor médio, entre 2008 e 2017). 
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5.5.4 Habitação sazonal 
 

Da análise da dinâmica de produção de alojamentos familiares clássicos, importa reter que o crescimento 

verificado não se encontra alinhado com a realidade demográfica de Boticas. Isto porque, como se 

depreende do enquadramento sociodemográfico concelhio, existe uma comunidade migrante com 

grande significado a qual determina essa dinâmica habitacional. Este argumento é visível na tabela 

seguinte, que apresenta a evolução das proporções de alojamentos familiares clássicos de uso sazonal. 

Tabela 16: Habitação sazonal 

Alojamentos familiares clássicos de uso sazonal 1991 2001 2011 Diferença entre 2011 e 1991 

Portugal 16% 18% 19% +3% 

Norte 13% 16% 18% +4% 

Alto Tâmega 30% 37% 42% +12% 

Boticas 33% 42% 47% +14% 

Beça 30% 40% 55% +24% 

Covas do Barroso 24% 37% 42% +18% 

Dornelas 43% 39% 54% +10% 

Pinho 34% 38% 51% +18% 

Sapiãos 30% 57% 52% +23% 

Alturas do Barroso e Cerdedo 32% 41% 46% +13% 

Ardãos e Bobadela 27% 44% 45% +18% 

Boticas e Granja 32% 42% 34% +2% 

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 31% 42% 61% +29% 

Vilar e Viveiro 43% 35% 43% 0% 

Fonte: INE 
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5.5.5 Dinâmicas recentes 
 

Entre 2008 e 2017 verifica-se uma diminuição de 62% dos edifícios concluídos e de 60% dos edifícios 

licenciados, muito por conta de dois fatores: 

 A crise económico-financeira de 2008 provocou com a que a dinâmica de investimento em todos 

os setores da economia regredisse e, por sua vez, o mercado imobiliário e consequente dinâmica 

tivessem ressentido deste acontecimento; 

 E a alteração efetuada em 2010 ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação 

simplificou muitos dos processos passando a não ser necessária a emissão da licença para 

pequenas obras que antigamente careciam da sua emissão. 

Figura 52: Evolução do n.º de edifícios concluídos e licenciados no concelho 

Fonte: INE 

A conjuntura do mercado imobiliário encontra-se associada à valorização do parque edificado 

proporcionada pela existência de novas dinâmicas, como é o caso da reabilitação, da construção de 

tipologias familiares (figura seguinte) e da valorização do fator centralidade do imóvel, tendo em conta 

serviços, equipamentos, transportes públicos e espaços de utilização coletiva. 

Tabela 17: Edifícios concluídos e licenciados conforme as novas construções e ampliações, alterações ou 
reconstruções no concelho 

TIPO DE OBRA Portugal Norte Alto Tâmega Boticas 

Edifícios Concluídos NC AAR O NC AAR O NC AAR O NC AAR O 

2008 80% 20% 0% 82% 18% 0% 86% 14% 0% 74% 26% 0% 

2009 78% 22% 0% 80% 20% 0% 81% 19% 0% 71% 29% 0% 

2010 76% 24% 0% 79% 21% 0% 85% 15% 0% 81% 19% 0% 

2011 74% 26% 0% 77% 23% 0% 89% 11% 0% 94% 6% 0% 

2012 72% 28% 0% 74% 26% 0% 82% 18% 0% 50% 50% 0% 

2013 70% 30% 0% 73% 27% 0% 79% 21% 0% 47% 53% 0% 

2014 66% 34% 0% 70% 30% 0% 80% 20% 0% 74% 26% 0% 

2015 67% 33% 0% 69% 31% 0% 76% 24% 0% 75% 25% 0% 

2016 68% 32% 0% 69% 31% 0% 89% 11% 0% 71% 29% 0% 

2017 70% 30% 0% 70% 30% 0% 85% 15% 0% 100% 0% 0% 
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TIPO DE OBRA Portugal Norte Alto Tâmega Boticas 

Edifícios Licenciados NC AAR O NC AAR O NC AAR O NC AAR O 

2008 77% 23% 0% 79% 21% 0% 81% 19% 0% 69% 31% 0% 

2009 73% 27% 0% 77% 23% 0% 84% 16% 0% 69% 31% 0% 

2010 74% 26% 0% 75% 25% 0% 90% 10% 0% 72% 28% 0% 

2011 69% 31% 0% 72% 28% 0% 81% 19% 0% 54% 46% 0% 

2012 64% 36% 0% 67% 33% 0% 71% 29% 0% 62% 38% 0% 

2013 64% 36% 0% 67% 33% 0% 73% 27% 0% 61% 39% 0% 

2014 63% 37% 0% 67% 33% 0% 79% 21% 0% 91% 9% 0% 

2016 70% 30% 0% 71% 29% 0% 85% 15% 0% 95% 5% 0% 

2017 73% 27% 0% 73% 27% 0% 92% 8% 0% 100% 0% 0% 

Legenda: 
NC – Novas construções 
AAR – Ampliações, alterações ou reconstruções 
O – Outros.           

Fonte: INE 

Figura 53: Fogos Licenciados por Tipologia no concelho 

Fonte: INE 
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5.5.6 Síntese  
 

 

•Apoio do município para melhorar as condições de habitabilidade;

•Concentração do parque edificado e do alojamento nos principais aglomerados populacionais do
concelho;

•Raro foi o ano em que não existiram edifícios licenciados, entre 2008 e 2017.

Aspetos Positivos

•Edificação nova mantém-se como principal finalidade da construção e do licenciamento dos
edifícios;

•Aumento da sazonalidade do alojamento: dos 33%, em 1991, para os 47%, em 2011;

•Idade média do edificado cada vez mais elevada.

Aspetos Negativos
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5.6. Património 

Por norma, de acordo com a Lei n.º 107/2001, de 6 de setembro, o património segmenta-se em três tipos, 

arquitetónico, arqueológico e natural,  

No PDMB foi integrada a inventariação do acervo patrimonial, à data. Este inventário tem vindo a ser 

atualizado em função dos trabalhos arqueológicos que a Universidade do Minho tem vindo a realizar. 

A listagem do património é a constante da tabela seguinte na qual, a negrito, estão assinaladas as 

atualizações mais recentes.  

Tabela 18: Valores patrimoniais inventariados 

GRUPO DESIGNAÇÃO 

AI - Achado Isolado 

AI 1 - Sarcófago de Seixas 

AI 2 - Capela de S. Lourenço 

AI 3 - Padrão/Lapada (ou Lapavale) 

AI 4 - Ara de Sapelos 

ÁI 5 - Serra de Alijó 

AI 6 - Flogueira (vertente) 

AI 7 - Aqueduto Alto da Aboboleira 

AI 8 - Marco de Sapelos 

AI 9 - Aqueduto da Portela do Pindo 

AR - Arte Rupestre 

AR 1 - Gravuras de Barrenhas 

AR 2 - Gravuras de Quilhoso/ Penedos dos Lobos 

AR 3 - Gravuras de Quilhoso 

AR 4 - Gravuras de Chainça 

AR 5 - Souto Escuro 1 

AR 6 - Souto Escuro 2 

AR 7 - Outeiro Gordo 

AR 8 - Freitas 1 

AR 9 - Freitas 2 

AR 10 - Gravuras do Castro do Cabeço 

AT - Atalaia AT 1 - Torre de Seirrãos 

C - Castelo 

C 1 - Alto do Castro 

C 2 - Castelo de Couto dos Mouros 

C 3 - Castelo da Contenda 

C 4 - Pipa 

M - Mina 

M 1 - Poço das Freitas 

M 2 - Minas das Batocas 

M 3 - Minas de Sapelos 

M4 - Mina do Brejo 

M5 - Alto do Coto ou Coto de Carvalhelhos/Minas de Carvalhelhos 

M6 - Minas da Fraga da Peninsula 

M7 - Minas da Malhó 

M8 - Minas do Alto do Picão 

M9 - Minas do Fragão do Fôjo 

M 10 - Escombreiras de Bobadela 

M 11 - Escombreiras/Lavarias do Alto da Aboboleira 

MM - Marco Miliário MM 1 - Marco Miliário da Via Romana de Braga a Chaves 

N - Necrópole 
N 1 - Sepulturas de Pássaros (antropomórficas) 

N 2 - Necrópole de Lageado/Casa dos Arcos 

PA - Povoado Aberto 
PA 1 - Povoado de Carregal 

PA 2 - Povoado da Senhora das Neves/Povo de Paredes 
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GRUPO DESIGNAÇÃO 

PA 3 - Povoado do cemitério de Covas 

PA 4 - Povoado do Cemitério de Sapiãos 

PA 5 - Povoado do Alto da Ribeira 

PA 6 - Povoado de Lage/Prados 

PA 7 - Povoado de Santa Bárbara 

PA 8 - Povoado de S. Martinho 

PA 9 - Povoado de Batocas 

PA 10 - Assentamento do Calcolitico 

PA 11 - Povoado das Fragas do Pintassilgo 

PA 12- Povoado da Portela de Sapelos 

PF - Povoado Fortificado 

PF 1 (IIP) - Castro do Outeiro Lesenho 

PF 2 - Côto dos Corvos 

PF 3 - Castro do Poio 

PF 4 - Couto dos Mouros/Castro de Vilarinho Seco 

PF 5 (IIP) - Castro da Gestosa 

PF 6 - Castro do Brejo ou Cidadonha 

PF 7 - Castro do Muro de Cunhas 

PF 8 - Castro do Muro ou Casas dos Mouros 

PF 9 - Castro de Sapelos 

PF 10 - Castro de Nogueira 

PF 11 - Castro do Malhó 

PF 12 - Castro da Murada da Gorda 

PF 13 - Castro do Muro ou da Cerca (Sapelos) 

PF 14 (IIP) - Castro do Cabeço 

PF 15 - Outeiro do Pardo 

PF 16 - Castro do Mouril 

PF 17 (IIP) - Castro de Carvalhelhos 

PF 18 - Alto do Castro/Castelo dos Mouros (Vilar) 

PF 19 - Castro do Alto da Coroa/Naia/Rio Mau 

PF 20 - Castro das Lavradas - Lama Chã … 

PF 21 - Castro de Ervas Ruivas/Areais 

S - Sepultura S 1 - Sepultura de S. Salvador do Mundo 

T -Túmulos 

T 1 - Reigal/Chã de Lesenho 

T 2 - Veiga 1 

T 3 - Veiga 2 

T 4 - Veiga 3 

T 5 - Veiga 4 

T 6 - Alto da Raposeira/Agrelos 

T 7 - Mamoa da Pedra do Sono 

T 8 - Mamoa de Fornelos 

T 9 - Mamoa de Chã do Seixal 

V - Via 

V 1 - Caminho de Ardãos/Pindo 

V 2 - Caminho da Sanguinheira/Senhor do Bonfim 

V 3 - Caminho do Fragão do Fôjo 

V 4 - Caminho da Malhó 

V 5 - Caminho por ribeira do Vidoeiro 

V 6 - Caminho da Carvalhosa/Sapelos 

V 7 - Caminho da Senhora dos Milagres 

V 8 - Via de Esculca 

 

Assim, segundo as Fichas de Património constantes no PDMB, estão identificados 69 valores patrimoniais. 

Os classificados ou em vias de classificação são os constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 19: Valores patrimoniais classificados 

Legenda: 
IM – Imóvel de Interesse Municipal 
IIP – Imóvel de Interesse Público 
SIP – Sítio de Interesse Público 
SIM – Sítio de Interesse Municipal. 

Fonte: Direção Geral do Património Cultural e CMB 

No que toca ao trabalho de atualização do acervo patrimonial municipal existem mais 20 itens, sendo 

dominados pelas tipologias de arte rupestre e minas, associados à cultura castreja.  

5.6.1 Síntese  

Classificado 

IM - Capela de Atilhó ou de Santa Margarida 

IIP - Castro de Cabeço 

IIP – Pelourinho de Dornelas 

IIP - Castro de Giestosa 

IIP - Castro de Carvalhelhos 

IIP - Ponte de pedrinha sobre o rio Beça 

IIP - Cruzeiro de Covas do Barroso 

IIP - Igreja paroquial de Covas do Barroso 

SIP - Complexo Mineiro do Vale Superior do Rio Terva (núcleos de Poço de Freitas, Batocas e Brejo) 

SIM - Mamoa sita na Outeiro Lesenho 

IIP – Castro de Lesanho 

Em vias de classificação Castro de Sapelos 

•Existência de uma pesquisa contínua do acervo patrimonial existente no concelho;

•A relação entre a academia e a administração local na promoção do desenvolvimento do
território;

•Existência de importantes intervenções na conservação do acervo patrimonial inventariado.

Aspetos Positivos

•Ausência de informação para a monitorização do estado de conservação do património
inventariado.

Aspetos Negativos

Cultura castreja 
Símbolo identitário do concelho, que advém de tempos milenares antes de cristo, e que consistia, em alguns casos, 

nas primeiras ocupações do território por parte do Homem. Em Trás-os-Montes (a macrorregião que vai desde 

Montalegre a Bragança) os castros caracterizavam-se pelos torrões e pedras fincadas, que os distinguiam do resto do 

Norte de Portugal.  

Tal enquadramento histórico serve para explicar que, o que foi até agora descoberto não é a globalidade de todo o 

acervo deste tipo de cultura em Boticas. Como tal, justificam-se os trabalhos arqueológicas desenvolvidos, em 

particular pela Universidade do Minho, com o objetivo de reforçar o conhecimento deste importante acervo.  

Em Boticas importa destacar o “Guerreiro Calaico”, enquanto o maior símbolo da cultura e do património do 

concelho, fazendo parte, atualmente, do espólio do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. 

O “Guerreiro Calaico” é um monólito esculpido, em representação da figura de um guerreiro ereto e em posição de 

parada, pertencente à cultura castreja e datado da 2ª Idade do Ferro, caracterizando a imagem da Divindade e o 

carácter guerreiro das civilizações castrejas que habitavam a região de Boticas.  
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5.7. Ambiente 

5.7.1 Clima 11 

 Classificação Climática de Koppen no município de Boticas é Csb – Temperado com versão seco 

e temperado no resto do município (PC, 2017); 

 Temperatura Média: 9.6ºC (PC, 2017); 

 Precipitação Média Acumulada: zona ocidental: 1 507.1 mm e zona oriental: 1103.2 mm (PC, 

2017); 

 Amplitude Média: zona ocidental: 8.6ºC e zona oriental: 9.3ºC (PC, 2017); 

 Risco de Incêndio: Extremo: 2 dias/ Elevado: 19 dias/ Moderado: 38 dias/ Baixo: 306 dias (PC, 

2017). 

 

5.7.2 Temperatura e precipitação12 

 

A volatilidade do comportamento dos indicadores meteorológicos, como é o caso das temperaturas e do 

nível de precipitação, são dos fatores que mais têm contribuído para perceber a dimensão das alterações 

climáticas nos dias de hoje. 

As alterações climáticas têm no concelho, como principal consequência, o aumento de temperatura. 

Neste indicador é possível verificar que, após 2015, existem valores na generalidade dos meses e anos em 

análise superiores ao da norma climatológica de 1971/2000.  

Figura 54: Evolução da temperatura média na envolvente de Boticas 

Fonte: IPMA e Portal do Clima 

                                                           
11 Valor Referente à NUT III do Alto Tâmega. 
12

 Os valores em análise no presente ponto corresponderão à Estação Meteorológica de Bragança, por ser a estação mais 
próxima e com maior quantidade de informação histórica. 
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Além disso, é possível constatar que, desde o início do milénio, a recorrência do número de dias com onda 

de calor tem, a partir de 2010, um comportamento de constante recorrência. Em termos absolutos, 

verifica-se que, de 2010 a 2013, o número médio de dias de onda de calor é de 21 dias/ano e, de 2014 a 

2017, de 28 dias/ano.  

Figura 55: N.º de dias com onda de calor registadas na Estação Meteorológica de Bragança 

Fonte: Pordata 

O território do concelho de Boticas apresenta as seguintes particularidades: 

 Localiza-se numa faixa continental, onde as superfícies frontais no outono/inverno têm impacto 

no território, atendendo à orografia com orientação norte-sul do sistema montanhoso da Zona 

de Condensação do Norte;  

 Apresenta uma hipsometria média mais elevada que o resto do contexto sub-regional, 

atendendo à localização da Serra do Barroso na parte ocidental do concelho; 

Estas particularidades originam precipitações mais elevadas na parte ocidental do concelho e motivam 

um clima mais ameno, comparado com a sua envolvente sub-regional oriental, designadamente, Terras 

de Trás-os-Montes. 

O concelho, ao localizar-se neste enquadramento bioclimático apresenta, comparativamente à média 

nacional, mais meses com maior volume de precipitação. 
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Figura 56: Evolução da precipitação acumulada na envolvente de Boticas 

Fonte: IPMA e Portal do Clima 

 

5.7.3 Qualidade do ar13 

O caráter predominantemente rural do concelho faz como que a poluição causada pela pressão urbana 

seja reduzida. Não existindo valores específicos para o concelho, apresentam-se os valores para o 

território referente ao Norte Interior.  

De relevar a diminuição de dias bons, que passou dos 215, em 2011, para apenas 94, em 2015.  

Figura 57: Qualidade do ar no Norte Interior 

Fonte: APA 

Aliado a esse fenómeno constata-se que, atendendo ao enquadramento geográfico do concelho, existe 

uma qualidade do ar excelente. 

 

                                                           
13 Valores referentes ao Norte Interior. 
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5.7.4 Consumo energético  

 

As características rurais do concelho são também evidenciadas no consumo energético. 

Figura 58: Consumo de eletricidade (kWh) no concelho de Boticas 

Fonte: INE 

Este consumo teve oscilações entre 2008 e 2017 devido a ciclos conjunturais diferentes, quer pela 

evolução da demografia, quer pela situação económica.  

Em primeiro lugar, importa referir a evolução negativa do consumo até 2013, associada a uma conjuntura 

de crise económico-financeira do país.  

Em segundo lugar, a recuperação de consumo verificado de 2014 até 2017, associado ao período de 

retoma económica, refletida nos hábitos de consumo da população e na dinâmica das atividades 

económicas.  

Nos últimos dois anos regista-se uma regressão ligeira no consumo elétrico, sendo, contudo, inferior ao 

registado no Alto Tâmega. 
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5.7.5 Produção de resíduos 

 

A evolução da produção de resíduos está ilustrada nas figuras seguintes. 

Figura 59: Produção de resíduos (kg/hab) no concelho e no Alto Tâmega  

Fonte: INE 

As análises das figuras permitem verificar que a crise económica, aliada a um processo de boas práticas 

ambientais e de adequação das redes de infraestruturas de resíduos intermunicipais, determinaram a 

evolução destes indicadores.  

Em Boticas regista-se uma situação francamente positiva, em termos de recolha de resíduos, face ao 

verificado na sub-região, apresentando uma situação favorável em todos os indicadores. Merecem 

particular destaque, os aumentos na proporção de resíduos urbanos preparados para reutilização e 

reciclagem, aumentando 3%, entre 2012 e 2016, e na quantidade de resíduos urbanos seletivos por 

habitante, aumentando em +25 kg./hab., entre 2008 e 2017 – um crescimento de 89% e superior ao 

registado no Alto Tâmega, em igual período. 
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5.7.6 Ruído 
 

Em Boticas as fontes geradoras de ruído têm origem no espaço urbano, nos eixos viários e nos parques 

eólicos aqui instalados sendo que, em 2008 – ano da publicação do PDMB em vigor – já existiam as 

principais infraestruturas geradoras de ruído, tendo sido construídas posteriormente, 2009, 2011, 2014 e 

2015, as centrais eólicas da Serra do Barroso II, Serra do Barroso III e da Serra de Leiranco, respetivamente. 

 

5.7.7 O Ambiente enquanto componente do ordenamento do território 

 

Na tabela seguinte apresentam-se os PPPT que, direta ou indiretamente, estão associados a políticas 

ambientais com incidência no território de Boticas, muitas das quais estão integrados no PDMB como 

forma de operacionalização e vinculação das suas propostas ou orientações. 

Tabela 20: Instrumentos de política ambiental no concelho 

PDMB 

Reserva Agrícola Nacional 

Reserva Ecológica Nacional 

PROF  

Listagem das Espécies Arbóreas Protegidas 

PGRH do Cávado, Ave e Leça / Douro 

PMDFCI 

Pacto de Autarcas 

Protocolo de parceria celebrado com a empresa Iberdrola no Âmbito do Projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega14 

Protocolo da Cooperativa15 

Fonte: CMB 

Relativamente à tabela supra, importa dar nota que o Pacto de Autarcas consiste na primeira iniciativa da 

Comissão Europeia dirigida às autoridades locais e aos seus cidadãos de forma a se assumir uma liderança 

na luta contra o aquecimento global.  

O Pacto de Autarcas é um compromisso voluntário e unilateral de ir além dos objetivos da União Europeia 

em termos de redução das emissões de CO2, tendo como objetivo até 2020, melhorar a Eficiência 

Energética em 20% e aumentar as Fontes de Energia Renováveis em 20%, sendo que, no caso do município 

de Boticas, a  opção passou por reduzir as emissões de Gases com Efeito de Estufa, como o CO2, em pelo 

menos, 40% - uma meta superior aos 20% que a União Europeia espera atingir em 2020. 

Os domínios prioritários deste pacto de ação são: 

                                                           
14 Apresentado na página 82. 
15 Protocolo de apoio a ações relacionadas com o espaço rural, procurando fomentar o desenvolvimento do setor primário e o bom 
relacionamento entre agricultores na promoção e execução de atividades que difundam as práticas e técnicas agrícolas, bem como 
os produtos regionais.  
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 A redução dos consumos através de um melhor desempenho energético no subsector da 

autarquia, onde se inclui a Iluminação pública e na frota municipal e sensibilização da população 

para importância de uma gestão eficiente dos consumos de energia na redução das emissões de 

CO2. As ações principais vão ser ao nível da sensibilização para os problemas ambientais e da 

promoção da alteração de hábitos habitualmente grandes consumidores de energia por parte 

dos intervenientes dos vários sectores. 

Com isto, espera-se conseguir maiores reduções de CO2 a nível da autarquia e da frota municipal pois é 

onde a câmara tem um maior poder de atuação, bem como sensibilizar para a redução do consumo de 

energia no sector residencial. 

Contudo, como se teve oportunidade de verificar este pacto de 2011 teve e tem um importante contributo 

para explicar o porquê de aumentar, por parte do município, a despesa efetuada neste domínio do 

ambiente, tal como se verifica na figura seguinte. 

Figura 60: Despesas em ambiente dos municípios por habitante (€/ hab.) 

Fonte: INE 

Esta despesa distribuída pelos habitantes de Boticas é geralmente superior ao que ocorre no Alto Tâmega, 

como também se tinha verificado pela análise da produção de resíduos.  As exceções são o ano de 2008 

e 2014, devido a possíveis ajustamentos no orçamento municipal e por serem anos de transição 

económica de 2008 assente na contenção de despesa pública provocada pelas restrições da crise 

económica e, 2014, na alocação de verbas orçamentais noutras prioridades camarárias que 

impulsionassem a retoma económica. 

Mesmo assim, o aumento da despesa efetuada pelo município entre 2008 e 2017 é de, aproximadamente, 

340%, o que demonstra o esforço realizado para manutenção da qualidade dos serviços municipais 

relacionados com o ambiente, bem como das opções políticas desenvolvidas. Traduzida em unidades 

monetárias a despesa passou de 88 000,0 €, em 2008, para 387 000,0 €, em 2017. 
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5.7.8 Incêndios 

 

A existência de áreas significativas de ocupação florestal, conjugada com a falta de gestão de matas e 

florestas, o absentismo das propriedades florestais, a desestruturação do mundo rural e o uso do fogo 

para renovação de pastagens, associadas a fenómenos climáticos que propiciam a ocorrência e 

propagação de fogos florestais, tem vindo a aumentar a preocupação com esta questão (Lourenço, et al., 

2011).  

Figura 61: Conjuntura dos incêndios  

Fonte: INE 

Em Boticas, o fenómeno dos incêndios rurais apresenta um comportamento errático e associado, 

principalmente, a fatores climáticos, que não respeitam uma norma padrão durante este período em 

análise. 

Verifica-se que a dimensão média da área ardida, entre 2013 e 2017, é de 1 767 ha por ano, enquanto 

que se for analisado o mesmo indicador em anos anteriores, por exemplo, entre 2008 e 2012, verifica-se 

que a média de área ardida é inferior em 49%, face ao período de 2013/2017, cifrando-se nos 898 ha.  

Além disso existe um aumento em termos da proporção de área ardida em Boticas perante o contexto do 

Alto Tâmega nos dois períodos analisados no parágrafo anterior. Assiste-se, no período de 2008 a 2012, 

a uma proporção média anual de 13% e, entre 2013 e 2017, uma proporção média anual de 15%. 
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Por fim, a interpretação da figura anterior permite também confirmar que os incêndios, apesar de serem 

em média cerca de 131 por ano, tendencialmente apresentam um aumento da sua perigosidade e 

dimensão. Isto porque, verifica-se que entre 2008 e 2012 existe uma média de 175 incêndios por ano e, 

como se verificou anteriormente, uma área ardida média de 898 ha. Entre 2013 e 2017 registaram-se, em 

média, 87 incêndios por ano e uma área ardida média superior em 49%, face ao período de 2008 e 2012. 

Tal situação representada agora em cartografia, permite verificar que 40% do concelho ardeu, entre 2007 

e 2017.   

Figura 62: Área ardida entre 2007 e 2017 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ICNF 

Este indicador é preocupante sendo reflexo, também, da dimensão da floresta no concelho de Boticas. 

Por outro lado, regista-se a tendência de aumento da área ardida no concelho, não só quanto à dimensão 

do fenómeno, mas também quanto à recorrência, que chega a 4 vezes, embora tenha acontecido apenas 

só uma vez, na Senhora das Neves, dominantemente em área de matos. 

Ainda relativamente à recorrência de incêndios, importa salientar que, no se refere a áreas que arderam 

pelo menos 3 vezes, entre 2007 e 2017, a Serra do Barroso constitui um ponto critico, apresentando a 2.ª 

maior mancha de incêndio neste nível de recorrência.  

Nos restantes territórios, verifica-se um grau de recorrência que na sua generalidade não ultrapassa 1 

recorrência, tendo 34% do concelho ardido pelo menos uma vez.  

No total da área ardida entre 2007 e 2017 constata-se que 85% ardeu 1 vez, 14% ardeu 2 vezes e 1% ardeu 

3 vezes. 
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Figura 63: Recorrência da área ardida entre 2007 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ICNF 

 

5.7.9 Síntese  

 

 

 

 

 

 

•Enquadramento bioclimático temperado;

•Boa qualidade do ar;

• Excelentes indicadores de recolha de resíduos urbanos;

•Progressivo investimento no ambiente e rácios de investimento no setor.

Aspetos Positivos

•Enorme variabilidade dos incêndios florestais;

•Aumento da área ardida e da perigosidade do fenómeno;

•Elevada recorrência de incêndio.

Aspetos Negativos
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5.8. Solo 

Em termos de ocupação do solo a abordagem que se segue é apoiada na análise da Cartas de Ocupação 

do Solo de 1995, 2007 e 2015, publicadas pela Direção Geral do Território. O objetivo é avaliar a evolução 

dos diferentes indicadores comparando, sempre que possível, com a situação nacional, regional e sub-

regional. 

Figura 64: Alto Tâmega segundo a COS de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COS 2015 

O concelho de Boticas apresenta uma área coberta por superfícies florestais superior em 9%, à da sub-

região, e um uso agrícola inferior em 6% em relação, também, ao mesmo território.  

Figura 65: Grandes classes de solo da COS em 2015 

Fonte: COS 2015 
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Face à dimensão do concelho e por facilidade de abordagem distinguem-se duas grandes unidades 

territoriais:  

 Parte ocidental – constituída pelas freguesias de Alturas do Barroso e Cerdedo, Beça, Codessoso, 

Curros e Fiães do Tâmega, Covas do Barroso, Dornelas e Vilar e Viveiro;  

 Parte oriental – constituída pelas freguesias de Ardãos e Bobadela, Boticas e Granja, Pinho e Sapiãos. 

Este indicador segue uma tendência de estabilização, em especial entre 2010 e 2015, em que se regista 

um crescimento de 4% da área artificial e um acréscimo 2% da área agrícola.  

Figura 66: Evolução da ocupação do solo, por grandes classes, nas freguesias do município 

Fonte: COS  

Ainda assim, foi entre 1995 e 2010 que se registou o mais significativo processo de alteração na ocupação 

do território, principalmente pela sua artificialização, verificando-se uma variação de 26%, no concelho, 

com maior impacto nas freguesias orientais, onde se encontra a vila de Boticas, com um aumento de 34%. 

As freguesias do lado ocidental do concelho apresentam um enquadramento geográfico de particular 

interesse, designadamente com as Serras do Barroso, com uma área de floresta superior em 2% à 

registada nas freguesias orientais e aumentado em 1%, entre 2010 e 2015. 

As freguesias do lado oriental do concelho apresentam um território mais trabalhado pelo Homem – 

mantendo a área utilizada para agricultura nos 19%, ao invés do que aconteceu nas freguesias ocidentais 

que diminuíram a utilização agrícola em 3%, entre 1995 e 2015. Simultaneamente, neste grupo ocorre a 

maior área artificializada, por força de estar aqui localizado o principal aglomerado urbano, a vila de 

Boticas. 
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Pela interpretação das figuras seguintes percebe-se que não existem grandes alterações no uso do solo 

nos últimos 20 anos, verificando-se um aumento, embora ligeiro, da artificialização do território e da área 

florestal. 

Figura 67: Proporção da ocupação do solo, entre freguesias, no concelho de Boticas, nos anos de 1995 e 2015 

Fonte: COS  

 

5.8.1 Síntese  

 

•Aumento entre 2010/2015 da área ocupada com agricultura e da área artificializada

Aspetos Positivos

•Atendendo ao contexto de baixas densidades e rural do município, não são
considerados pontos negativos neste domínio, pois a dinâmica de ocupação de solo na
generalidade dos municípios do Alto Tâmega, como os indicadores representados
neste capítulo, vão ao encontro de uma estratégia de contenção da dispersão urbana e
concentração da dinâmica construtiva no principal algomerado urbano; de valorização
dos recursos endógenos e isso verifica-se com o aumento da área agricultada
recentemente; e, por fim, na salvaguarda dos serviços de ecossistemas do território
botiquense inerentes à estabilização da área de floresta e matos.

Aspetos negativos

1%

21%

78%

0%

Freguesias Ocidentais em 1995

Área artificial Área agrícola

Área florestal Superfícies de água

2%

19%

79%

0%

Freguesias Orientais em 1995

Área artificial Área agrícola

Área florestal Superfícies de água

3,2%

19,4%

77,2%

0,2%

Freguesias Orientais em 2015

Área artificial Área agrícola

Área florestal Superfícies de água

1%

19%

79%

0%

Freguesias Ocidentais em 2015

Área artificial Área agrícola

Área florestal Superfícies de água



REOT de Boticas 

 Gestão Integrada de Projetos e Planeamento 

 

REOT de Boticas 85  Proposta 

5.9. Planeamento 

Este ponto do relatório debruça-se sobre o desenvolvimento e execução das medidas estratégias 

propostas pelos diferentes PPPT com incidência no concelho. Esta avaliação programática e financeira 

(quando possível) passa por identificar o que foi concretizado até ao momento.  

Por outro lado, interessa articular as diferentes estratégias setoriais, numa lógica de coordenação que 

permita a criação de padrões sustentáveis de desenvolvimento, através de plataformas de governança de 

geometria variável, apostando na diversificação de agentes e de estruturas administrativas e numa 

coordenação assente em princípios de flexibilidade na forma de gerir e intervencionar o território. 

Os PPPT em vigor no concelho de Boticas e que serão objeto de avaliação, são os seguintes: 

- Plano Rodoviário Nacional 2000; 

- PROF; 

- PDMB; 

- PMDFCI; 

- Carta Educativa; 

- Carta Desportiva; 

 

Em procedimentos futuros serão desenvolvidos, noutros PPPT, processos de monitorização, atendendo a 

dois motivos: o primeiro assente na priorização definida para o presente REOT de PPPT que são 

estratégicos para o ordenamento do território; e o segundo devido ao facto de, durante a elaboração do 

REOT, se verificar a inexistência de informação que ajudasse a completar este processo de monitorização. 

Alguns dos PPPT são os seguintes: 

- Programa Nacional para as Alterações Climáticas; 

- PGRH do Minho-Lima; 

- PGRH do Cávado, Ave e Leça; 

- PGRH do Douro; 

- Plano de Urbanização de Boticas; 

- Plano de Urbanização de Carreira da Lebre; 

- Plano de Pormenor de Vilarinho Seco; 

- Plano de Pormenor da Zona empresarial do Padrão; 

- Área de reabilitação urbana da Vila de Boticas. 
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5.9.1 Plano Rodoviário Nacional 2000 

 

O DL n.º 22/98, 17 de julho, tendo como última alteração o DL n.º 182/2003, 16 de agosto, estabelece a 

organização da rede nacional de estradas, traduzida no Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) constituindo 

o instrumento regulador de infraestruturas rodoviárias nacionais, otimizando as condições da ocupação 

do solo e do ordenamento do território, tendo sempre subjacente a minimização dos impactos 

ambientais, o interesse publico e o das populações em particular (IP, 2017). 

Em Boticas, o PRN 2000 integra as vias de comunicação identificadas na figura seguinte: EN 103, EN 311, 

EN312, entre Boticas e Sapiãos, e a Estrada Regional 311. A EN103 entre Sapiãos e o nó da A24 foi 

desclassificada. 

Figura 68: Plano Rodoviário Nacional 

Fonte: IP, S.A 

Por concretizar está o procedimento de transferência para o município das vias desclassificadas, bem 

como a construção de variantes aos centros urbanos.  
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5.9.2 PROF  

 

O Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF) substitui o 

anterior Plano Regional de Ordenamento Florestal do Barroso-Padrela. 

A sua publicação em Diário da República, pela Portaria n.º 57/2019, de 11 de fevereiro, apresenta para 

Boticas uma situação idêntica ao anterior plano, tendo efetuado uma atualização relativa à ocupação 

florestal do território, com base nos resultados do 6.º Inventário Florestal Nacional, bem como a (art. 2.º 

da Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro):  

 Alteração do enquadramento fitossanitário, com o surgimento ou forte expansão de pragas e 

doenças, entras as quais o nemátodo da madeira do pinheiro e o gorgulho do eucalipto, que 

justificam a introdução ou modificação de medidas especificas de silvicultura preventiva; 

 Alteração do enquadramento silvo-industrial e dos mercados de biomassa para energia, com a 

instalação em Portugal de novas unidades industriais de base florestal; 

 Necessidade de adaptar as metas estabelecidas para as espécies produtoras de lenho e fruto de 

crescimento lento, em função do ritmo anual de arborização destas espécies verificado no 

âmbito da execução do IV QCA; 

 integração do sector florestal no esforço nacional de equilíbrio económico-financeiro, com o 

enquadramento dado pelo Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. 

 Reestruturação dos serviços públicos responsáveis pelo ordenamento e gestão florestal, com a 

criação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), no âmbito do 

Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC). Além disso, também 

desenvolve a nível regional, as opções e os objetivos da Estratégia Nacional para as Florestas, 

cuja atualização foi aprovada através da RCM n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro, e definiu as 

respetivas normas de execução. 

Face à recente publicação deste IGT não é possível fazer, nesta altura, qualquer avaliação, recaindo esta 

sobre a anterior versão do PROF. 

Assim, passa-se a traduzir o que até agora foi concretizado, apresentando o objetivo específico 

estabelecido pelo PROF e as Medidas Implementadas.  
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Objetivos específicos comuns do PROF do Barroso e Padrela 

A)      Diminuir o número de ignições de incêndios florestais 
Medidas Implementadas: 
- Criação de equipas de sapadores florestais (prevenção, vigilância) 
- Ações de sensibilização 
 
B)      Diminuir a área queimada 
Medidas Implementadas: 
- Beneficiação/Manutenção rede viária 
- Beneficiação/Manutenção rede divisional 
- Manutenção/ Construção pontos de água 
- Abertura/Manutenção faixas de gestão de combustível (FGC) e faixas de interrupção de combustível (FUC) 
- Criação de Equipas de Sapadores Florestais (primeira intervenção em incêndios florestais, apoio ao ataque ampliado 
e subsequentes operações de rescaldo e vigilância pós-incêndio) 
- Prevenção, silvicultura preventiva com equipas de sapadores florestais 
- Fogo controlado em ares de matos 
- Realização de queimadas 
- Apoio a proprietários na realização de queimas 
 
C)       Reabilitação de ecossistemas florestais 
Proteger os valores fundamentais de solo e água 
Medidas Implementadas: 
- Estabilização de Emergência Pós-Incêndio (corte e processamento de resíduos florestais, na instalação de barreiras 
de resíduos florestais, e na abertura de regos segundo curvas de nível; 
 

C1) Salvaguarda do património arquitetónico e arqueológico 
Medidas Implementadas: 
- Protocolo com Universidade do Minho (restauro, escavações e limpeza de castros) 
 
C2) Melhoria da qualidade paisagística dos espaços florestais 
Medidas Implementadas: 
- Limpeza de povoamentos corte de vegetação espontânea e arborizações 
 
C3) Promoção do uso múltiplo da floresta 
Medidas Implementadas: 
- Construção de parques de merendas, apoio técnico apicultura, apoio criadores de gado (pastoreio), 
promoção do turismo, apoio técnico associações de caça e pesca, apanha de frutos e cogumelos 
 
C4) Potenciara biodiversidade dos espaços florestais 
Medidas Implementadas: 
- Aproveitamento da regeneração natural, da instalação, através de plantação de espécies de flora 
autóctones, e na instalação de comedouros para a fauna selvagem. 
 
C5) Recuperação de galerias ripícolas 
Medidas Implementadas: 
- Atuando sobre a regularização do regime hidrológico das linhas de água; 
- Condução da regeneração natural de vegetação autóctone ocorrente; desbaste e podas de formação; 
corte de árvores ou arbustos que se encontrem visivelmente debilitados; limpeza e desobstrução da linha 
de água e margens e remoção de espécies invasoras; 
 
C6) Monitorização da vitalidade dos espaços florestais 
Medidas Implementadas: 
- Nenhuma 
 
C7) Estabelecimento de medidas preventivas contra agentes bióticos 
Medidas Implementadas: 
- Ações de sensibilização e apoio técnico. 
 
C8) Recuperação de áreas ardidas 
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Medidas Implementadas: 
- Estabilização de Emergência Pós-Incêndio (Recuperação de infraestruturas afetadas: Atuando na 
recuperação e tratamento da rede viária; Controlo da erosão, tratamento e proteção de encostas: Incidindo 
no corte e processamento de resíduos florestais, na instalação de barreiras de resíduos florestais, e na 
abertura de regos segundo curvas de nível; Prevenção da contaminação e assoreamento e recuperação de 
linhas de água: Atuando sobre a regularização do regime hidrológico das linhas de água;  Diminuição da 
perda de biodiversidade: Através do aproveitamento da regeneração natural, da instalação, através de 
plantação de espécies de flora autóctones, e na instalação de comedouros para a fauna selvagem). 

 
D)      Beneficiação de espaços florestais, nomeadamente: 
 Aumento da diversidade da composição dos povoamentos dos espaços florestais: 
Medidas Implementadas: 
- Condução da regeneração natural das folhosas autóctones 
- Arborização com espécies folhosas autóctones 
 

D1) Promoção do uso múltiplo da floresta 
Medidas Implementadas: 
- Construção de parques de merendas, apoio técnico apicultura, apoio criadores de gado (pastoreio), 
promoção do turismo, apoio técnico associações de caça e pesca, apanha de frutos e cogumelos 
 
D2) Redução de áreas abandonadas 
Medidas Implementadas: 
- Arborização de terras 
 
D3) Criação de áreas de gestão única de gestão adequada 
Medidas Implementadas: 
- Constituição de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF); 
- Constituição de um Agrupamento de Baldios no concelho de Boticas 
 
D4) Aumentar a incorporação de conhecimentos técnicos científicos na gestão 
Medidas Implementadas: 
- Gabinete Técnico Florestal (GTF), elaboração de Planos de Gestão Florestal e Planos de Utilização de 
Baldios 

 
 
E)      Consolidação da atividade florestal, nomeadamente: 
Profissionalização da gestão florestal: 
Medidas Implementadas: 
- Constituição de um Agrupamento de Baldios no concelho de Boticas 
 
 

E1) Incremento das áreas florestais sujeitas a gestão profissional: 
Medidas Implementadas: 
- Constituição de um Agrupamento de Baldios no concelho de Boticas 
 
E2) Promover a implementação de sistemas de gestão sustentáveis e a sua certificação: 
Medidas Implementadas: 
- Processo de certificação florestal para os baldios do Concelho a decorrer 
 
E3) Promover a diversificação e valorização dos espaços florestais através do reconhecimento prestado pela 
certificação: 
Medidas Implementadas: 
- Processo de certificação florestal para os baldios do Concelho a decorrer 
 
E4) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do plano: 
Medidas Implementadas: 
- Gabinete Técnico Florestal (GTF) 
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Na globalidade, as medidas sugeridas pelo PROF Barroso-Padrela foram desenvolvidas, beneficiando de 

um quadro político-estratégico que procurou incentivar ações em prol da boa gestão florestal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PARCERIA QUADRO MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NO ÂMBITO DO PROJETO DO 

SISTEMA ELETROPRODUTOR DO TÂMEGA COM A IBERDROLA 

A CMB tem um protocolo de parceria celebrado com a empresa Iberdrola no Âmbito do Projeto do Sistema 

Eletroprodutor do Tâmega, que prevê medidas compensatórias tais como medidas/ações que envolvem a gestão, 

recuperação e conservação de povoamentos florestais de espécies autóctones, a recuperação de florestas de ribeira 

e melhoria da conetividade dos cursos fluviais, a plantação de folhosas e o melhoramento dos ecossistemas 

aquáticos. 
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5.9.3 PDMB 

 

O PDMB, publicado em 2008, tem como orientação a aposta num território mais coeso, valorizando os 

recursos endógenos e a paisagem e na racionalização de custos da autarquia na infraestruturação do 

território. 

Foram elaborados um programa de execução e um regulamento de apoio à gestão territorial, de forma a 

zelar pelos pressupostos anteriormente definidos. 

Assim, organizaram-se dois pontos de avaliação: o programa de execução e a gestão territorial. 

Contudo, antes disso, importa dar nota que o PDMB está suspenso (RCM n.º 86/2019, de 3 de junho), 

devido ao desenvolvimento do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, por um prazo de 2 anos. Esta 

infraestrutura, de reconhecido interesse nacional, suspende as seguintes disposições do Plano:  

a) As disposições do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Boticas aplicáveis nas áreas classificadas como 

«Estrutura ecológica municipal» (artigo 10.º), «Categoria 1 — Espaços agrícolas» (artigos 34.º e 35.º), «Categoria 2 

— Espaços florestais» (artigos 36.º e 37.º), «Categoria 3 — Espaços naturais» (artigos 38.º a 40.º) e «Categoria 7 — 

Espaços de usos múltiplos» (artigos 47.º e 48.º). 

 

1. Programa de Execução 

No presente ponto avalia-se o Programa de execução do PDM, constante da tabela seguinte. 

Tabela 21: Programa de execução do PDM de 2008 

Ações de implementação Proposta 
Concretizado 

Sim Não 

Ordenamento territorial e urbanístico Elaboração do Plano de Pormenor de Sapiãos  X 

Rede viária 

Construção do Acesso à A24 (incluindo a variante a Sapiãos e a 
retificação da EN103 entre Sapiãos e o Nó da Pastoria) 

 X 

Beneficiação da Rede Viária Municipal X  

Beneficiação de Arruamentos Municipais X  

Saneamento Básico e Abastecimento de 
Água 

Gestão do Sistema em Baixa – em fase de negociação com as 
águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 X 

Equipamentos e infraestruturas de apoio 

Construção de uma Pousada da Juventude  X 

Centro de Artes X  

Construção de um Parque de Natureza X  

Reabilitação Patrimonial e Valorização 
Ambiental 

Rede de abrigos de montanha (reabilitação de casas florestais e 
edifícios escolares desativados) 

 X 

Reabilitação das margens da Ribeira do Fontão – II Fase X  

Projeto de Conservação, Valorização e Divulgação do Complexo 
Mineiro Antigo do Vale Superior do Rio Terva (em fase de 
classificação) 

X  

Ações de promoção e divulgação de 
potencialidades económicas, turísticas e 
culturais 

Certames, colóquios e feiras X  

Implementação da rede social X  

 

Verifica-se uma concretização de 62% (num total de 13 ações, 5 não foram executadas).  

Desde já, passa-se a explicar o motivo da sua não concretização: 
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 O Plano de Pormenor de Sapiãos não foi concretizado, tendo em conta que a gestão urbanística 

foi capaz de suprir as necessidades da gestão corrente; 

 A construção do acesso à A24 não foi concretizada, devido às exigências de financiamento 

necessárias para a concretização da obra, mas, simultaneamente, devido à ausência do apoio das 

Infraestruturas de Portugal na sua concretização, limitando a sua materialização; 

 A gestão do sistema em baixa, não teve o acordo com as Águas de Trás-os-Montes, devido ao 

aumento do custo da água e não ser garantido o fornecimento para todo o concelho, 

continuando, deste modo, a gestão do sistema sob a alçada do Município; 

 A construção da pousada da juventude, chegou a existir projeto que posteriormente foi alterado 

para um hotel rural e executado. No entanto, nunca funcionou para esses fins, estando neste 

momento concessionado à Santa Casa da Misericórdia e funcionando como Hotel Sénior; 

 Relativamente aos abrigos de montanha, a maioria dos edifícios em causa foi efetivamente 

reabilitada, mas para outros fins, entre os quais: casas mortuárias ou edifícios de apoio às juntas 

de freguesia. 

 

As ações concretizadas foram alcançadas através da gestão municipal apoiada pelos fundos comunitários 

– recomenda-se a consulta das tabelas seguinte com o inventário dos projetos que usufruíram de fundos 

comunitários até janeiro de 2019. 
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Tabela 22: Apoios comunitários realizados pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e Norte 2020 
no concelho de Boticas 

QREN 

Domínio da intervenção Beneficiário Operação 
Fundo comunitário 

aprovado 
Ação de 
PDMB 

Prevenção, gestão e 
monitorização de riscos 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros 

Voluntários de Boticas 
EQUIPAR PARA DEFENDER 109.140,00 € 

Não 

CMB 
SMPC - Prevenção e Gestão de Riscos 

Naturais/Nevões 
8.840,85 € 

Inovação e Renovação do 
Modelo empresarial 

STERIFAST - 
STERILIZATION & 

DISINFECTION SYSTEMS, 
LDA 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
INOVADORES, COM BASE NUMA PATENTE, E 

SUA INTERNACIONALIZAÇÃO 
153.889,78 € 

PERÍODO AZUL - 
ATIVIDADES HOTELEIRAS 

E ARTÍSTICAS, 
UNIPESSOAL, LDA 

HOTEL DAS ARTES 2.242.725,00 € 

Estímulos ao 
desenvolvimento da 

sociedade da informação 
Município de Boticas aprender@boticasESCOLA INTERACTIVA 8.772,00 € 

Rede de infraestruturas de 
apoio à competitividade 

regional 
Município de Boticas PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE BOTICAS 52.813,80 € 

Redução dos custos 
públicos de contexto e 

capacitação institucional 

Município de Boticas 
NOVAS TECNOLOGIAS NO MUNDO RURAL 
OPERAÇÕES NO DOMINIO DOS BALCOES 

MULTISERVIÇOS MÓVEIS 
54.467,96 € 

Município de Boticas 
Centro de Artes Nadir Afonso Promoção da 

Capacitação Institucional e de 
Desenvolvimento Regional e Local 

1.828.499,63 € 

Sim 

Município de Boticas 
Centro de Artes Nadir Afonso Projeto 

Estratégico de Gestão e Valorização Cultural 
76.844,25 € 

TRINERGIAS 2003, LDA 
REORGANIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL DA 

EMPRESA 
14.929,33 € 

Promoção de ações 
integradas de valorização 
económica dos territórios 

menos competitivos 

Município de Boticas CITLoja Interactiva de Turismo de Boticas 160.000,00 € 

Município de Boticas 
REGENERAÇÃO URBANA DA ESTÂNCIA 

TERMAL DE CARVALHELHOS 
251.999,99 € 

Município de Boticas 
COMPLEXO MINEIRO ANTIGO DO VALE 

SUPERIOR DO RIO TERVA 
427.085,35 € Sim 

Município de Boticas 
Regeneração dos Aglomerados da Zona 

Afetada 
412.256,00 € Não 

Município de Boticas 
COMPLEXO MINEIRO ANTIGO DO VALE 

SUPERIOR DO RIO TERVA 2.ª FASE 
868.769,54 € Sim 

Município de Boticas 
Mobilidade Sustentável /Jardim do Toural 

Parque das Artes 
134.816,61 € Não 

Proteção e valorização do 
ambiente 

Município de Boticas Boticas Natureza e Biodiversidade 2.565.530,37 € Sim 

Rede de infraestruturas e 
equipamentos para a 

coesão social e territorial 

Município de Boticas Boticas: Património com História 101.938,33 € 

Não 

Município de Boticas 
CENTRO EUROPEU DE DOCUMENTAÇAO E 
INTERPRETAÇÃO DA ESCULTURA CASTREJA 

692.246,52 € 

Município de Boticas Parque Desportivo de Carvalhelhos 62.577,65 € 

Santa Casa da 
Misericórdia de Boticas 

Unidade de Cuidados Continuados de Boticas 1.290.000,00 € 

Santa Casa da 
Misericórdia de Boticas 

Melhoria de Equipamento Mobiliário, 
Telecomunicações, Deteção de Incêndios e 

Vídeo vigilância 
132.302,95 € 

Política de Cidades 

Município de Boticas CRIAÇÃO DE UM GABINETE TÉCNICO 173.014,81 € 

Município de Boticas REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS 671.211,52 € 

Município de Boticas 
Reabilitação da Antiga Residência de 

Estudantes para a Instalação de Hotel Rural 
714.771,80 € 

Sim 

Município de Boticas Requalificação da Ribeira do Fontão 433.127,36 € 

Conectividade 
internacional, 

acessibilidades e mobilidade 

Município de Boticas 
QUALIFICAÇÃO DOS NIVEIS DE SERVIÇO DA 
REDE DE EENN E EEMM BENEFICIAÇÃO DA 

REDE VIÁRIA MUNICIPAL 
248.913,52 € 

Município de Boticas 
BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL 

FASE II 
1.019.514,41 € 

Município de Boticas 
BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL 

FASE III 
316.272,98 € 

Município de Boticas 
CENTRO DE ARTES NADIR AFONSO-PARQUE 

DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO FASE II 
383.251,00 € 

Total 15.610.523,31 € 
8.882.5
80,21 € 
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Portugal 2020 

Domínio da intervenção Beneficiário Operação 
Fundo 

comunitário 
aprovado 

Ação de 
PDMB 

Competitividade e 
Internacionalização 

STERIFAST - STERILIZATION & 
DISINFECTION SYSTEMS, LDA 

Consultadoria em atividades de 
investigação e desenvolvimento 

tecnológico em equipamentos para 
o sector da saúde 

14.287,50 € 

Não 

Capital Humano Município de Boticas 
PLANOS INTEGRADOS E 

INOVADORES DE COMBATE AO 
INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS 

186.273,96 € 

Capital Humano Município de Boticas 
PLANOS INTEGRADOS E 

INOVADORES DE COMBATE AO 
INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS 

191.125,90 € 

Capital Humano Município de Boticas 
Reabilitação e Beneficiação das 
Instalações da EB 2,3 de Boticas 

210.489,75 € 

Competitividade e 
Internacionalização 

Município de Boticas Autarquia 24-Boticas em Linha 204.470,08 € 

Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos 

Município de Boticas Boticas + Eficiente - IP 632.751,46 € 

Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos 

Município de Boticas 
Beneficiação da Rede de Percursos 

Pedonais da Vila de Boticas 
281.802,00 € Sim 

Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos 

Município de Boticas 
Reabilitação do Edifício para 

Reativação do Tribunal de Boticas 
para Secção de Proximidade 

133.300,20 € 

Não 

Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos 

Município de Boticas 
Espaço Intergerações e Casa das 

Associações 
987.586,10 € 

Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos 

Município de Boticas 
Requalificação da Rua Camilo 

Castelo Branco 
49.551,22 € Sim 

Inclusão Social e Emprego CULTUNATURA LDA 

SISTEMA DE INCENTIVOS AO 
EMPREENDEDORISMO E AO 

EMPREGO (SI2E) - CIM - ALTO 
TÂMEGA 

4.192,50 € 

Não 

Inclusão Social e Emprego 
PERÍODO AZUL - ATIVIDADES 

HOTELEIRAS E ARTÍSTICAS, 
UNIPESSOAL LDA 

SISTEMA DE INCENTIVOS AO 
EMPREENDEDORISMO E AO 

EMPREGO (SI2E) - CIM - ALTO 
TÂMEGA 

5.013,71 € 

Inclusão Social e Emprego CULTUNATURA LDA 
Desenvolver o Território Através da 

História 
75.070,39 € 

Inclusão Social e Emprego 
PERÍODO AZUL - ATIVIDADES 

HOTELEIRAS E ARTÍSTICAS, 
UNIPESSOAL LDA 

Boticas Hotel Art & SPA - 
Modernização e Qualificação 

115.522,70 € 

Inclusão Social e Emprego Município de Boticas 
Centro de Observação da Natureza 

do Barroso 
269.999,95 € 

Inclusão Social e Emprego 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

BOTICAS 
Remodelação e Reabilitação do 

Edifício do CADAT 
245.167,14 € 

Total 3.606.604,56 € 331.353,22 € 

 

 

Tabela 23: Apoios comunitários realizados pelo QREN e Norte 2020 no concelho de Boticas (síntese) 

Quadro síntese 

Programa de 
financiamento 

N.º de 
operações 
realizadas 

FC aprovados 
FC aprovados per 

capita 
FC relacionados 

com o PDMB 

Peso dos FC 
relacionados com as 

ações do PDMB 

QREN 31 15.625.449,14 € 2.847,20 € 8.882.580,21 € 57% 

Portugal 2020 16 3.606.604,56 € 712,91 € 331.353,22 € 9% 

Total 47 19.232.053,70 € 1.780,06 € (média) 9.213.933,43 € 48% 

Nota: Nos FC concedidos per capita foram utilizados os valores da população referentes a 2013, no QREN, e de 2018, no Portugal 
2020. 
 
Legenda: 
FC – Fundos comunitários 
QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional. 
Fonte: Quadro de Referência Estratégico Nacional e Comissão de Coordenação da Região Norte 
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Para além desse suporte financeiro, constata-se uma eficaz adaptação das propostas às realidades 

emergentes do território, onde a maior parte das escolas e casas florestais foram reabilitadas ou 

destinadas a outros fins, como apoio às Juntas de Freguesia e casas mortuárias. 

Simultaneamente, verifica-se que, devido à abrangência da proposta da implementação da rede social, 

existem uma série de indicadores que a ajudam a caracterizar, por exemplo: 

  A existência do cartão social do idoso; 

 Os incentivos à natalidade (caracterizados no subcapítulo da Demografia); 

 Os apoios às pessoas mais carenciadas (caracterizados no subcapítulo da Demografia e 

Habitação); 

 Existência uma rede de equipamentos desportivos e sociais que abrangem grande parte do 

concelho e com uma valência funcional diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gestão territorial 

No presente ponto avalia-se a evolução do número de licenças concedidas pelo município entre 2010 e 

2018, com o objetivo de caracterizar as dinâmicas de transformação do território, com base no PDMB, 

publicado em 2008.  

A partir do inventário desenvolvido pelos serviços da CMB, registam-se 308 licenças, durante o período 

de 2010-2018, centrando-se em intervenções dominantemente urbanas e em tipologias 

maioritariamente associadas à construção nova.  

A avaliação pormenorizada aborda os seguintes subtópicos:  

- Ano;  

- Localização;  

- Tipologia;  

- Localização vs Ano; 

- Localização vs Tipologia. 
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 Ano 

O período da amostra de licenças coincide com uma diversidade de acontecimentos que influenciaram, 

de forma decisiva, a dinâmica de licenciamento.  

É o caso da crise económica de 2008, que influencia parte da evolução dos licenciamentos até 2012, mas 

também o período de recuperação económica que tem, nos anos de 2013, 2015 e 2018, reflexos mais 

evidentes.   

Figura 69: N.º de licenças por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se através da segregação do n.º de licenças em períodos de 4 anos, uma realidade diferente.  

Por exemplo, entre 2010 e 2014, existe uma média de 37 licenças/ano e entre 2015 e 2018 uma média de 

31 licenças/ano. Nos anos de 2011, 2013, 2015 e 2018, registam-se valores superiores à média de cada 

período.  

Curiosamente, esses anos caracterizam-se pela evolução positiva mais acentuada dos indicadores 

macroeconómicos (caso do pessoal ao serviço, das exportações e do volume de negócios), sendo a 

exceção o ano de 2010 – que ainda é influenciado pelo anterior regime expansionista da dinâmica 

imobiliária. 
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 Localização 

Na generalidade dos territórios de baixa densidade, por norma, o grosso dos licenciamentos ocorre nos 

principais lugares, em especial na sede do concelho. 

Em Boticas, entre 2010 e 2018, foi isso que se verificou, tendo a freguesia de Boticas e Granja, na qual se 

situa a sede do concelho, registado o maior número de licenças emitidas (26% do total).  

Figura 70: N.º de licenças por freguesia 

 

Apesar do destaque dos licenciamentos na freguesia de Boticas e Granja é de salientar a dinâmica 

registada na freguesia de Beça, face à existência de aglomerados habitacionais importantes na rede 

urbana concelhia, como Beça, Carreira da Lebre e Carvalhelhos.  

Estas duas freguesias abarcam 45% dos licenciamentos do concelho, estando os restantes 55% dispersos 

nas restantes freguesias. Abaixo do patamar dos 5% estão as freguesias de Covas do Barroso e Codessoso, 

Curros e Fiães do Tâmega, curiosamente as que apresentam a situação mais critica em termos 

demográficos.  
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 Tipologia 

As tipologias dos licenciamentos é conforme indicado na tabela seguinte. 

Tabela 24: Tipos de intervenção das licenças 

Tipologia  Tipo de intervenção 

CN 

Construção de armazém 

Construção de edifício de habitação e comércio 

Construção de edifício de habitação, comércio e serviços 

Construção de habitação 

Construção de hotel 

Construção de loja comercial 

Construção de unidade de cuidados continuados 

OR 

Alteração e ampliação de vacaria 

Ampliação de mini-hídrica 

Construção de aviário 

Construção de parque eólico 

Construção de parque para armazenagem de garrafas de gás 

Construção de vacaria 

Instalação de estação de radiocomunicações 

Legalização de vacaria 

Reconstrução de palheiro 

OU 

Anexo 

Construção de alpendre 

Construção de anexo 

Construção de garagem 

Construção de jazigo 

Construção de telheiro 

Instalação de depósito de combustíveis 

Instalação de depósito de GPL 

Instalação de estabelecimento de restauração e bebidas 

Legalização de armazém 

Legalização de habitação 

Legalização e ampliação de armazém 

Legalização e ampliação de habitação 

Reconstrução de edifício destinado a arrumos 

R 

Alteração de habitação 

Alteração de uso de armazém para habitação 

Alteração de edifício de habitação e indústria 

Ampliação de armazém 

Ampliação de edifício de habitação e comércio 

Ampliação de edifício de restauração e bebidas 

Ampliação de equipamento 

Ampliação de habitação 

Ampliação de unidade industrial 

Reabilitação de edifício para adaptação a casa museu 

Reconstrução de edifício para transformar em equipamento 

Reconstrução de habitação 

Reconstrução e ampliação de edifício de habitação e comércio 

Reconstrução e ampliação de habitação 

Remodelação de habitação 

Remodelação e ampliação de habitação 

 

Legenda: 

CN: Construção Nova 

R: Reabilitação 

OR: Outras tipologias em áreas rústicas 

OU: Outras tipologias em áreas urbanas 

 

Conforme o gráfico seguinte existe um predomínio de licenciamentos associados à construção nova, 

seguido de licenciamentos para atividades diversas realizadas em espaço rural.  



REOT de Boticas 

 Gestão Integrada de Projetos e Planeamento 

 

REOT de Boticas 99  Proposta 

Figura 71: N.º de licenças por tipologia 

Legenda: 
CN: Construção Nova 
R: Reabilitação 
OR: Outras tipologias em solo rústico 
OU: Outras tipologias em solo urbano 

 

Também se verifica alguma dinâmica na reabilitação do edificado, que representa 13% dos 

licenciamentos, entre 2010 e 2018. 

A estas dinâmicas não será alheio o investimento público, e não só, no âmbito da infraestruturação e 

dotação de equipamentos, pois constata-se que, no período em causa, houve uma evolução significativa 

neste domínio, como é o caso de um hotel, lojas comerciais, unidades de cuidados continuados, parques 

eólicos, mini-hídrica, equipamentos para idosos, depósitos de combustíveis, entre outros, que constituem 

investimentos decisivos para a estratégia de atração e manutenção de pessoas e empresas no território. 
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 Localização por Ano 

 

As diferenças e tendências de licenciamento por freguesia e por intervalos temporais é a constante no 

gráfico seguinte. 

Figura 72: % de licenças entre 2010/2014 e 2015/2018, por freguesia  

  

É curioso constatar que, com raras exceções, a dinâmica de licenciamento apresenta uma tendência de 

regressão, a partir de 2015.  

Essas exceções são Boticas e Granja e Pinho, que estabilizam o n.º de licenças, muito por conta da 

dinâmica da Vila de Boticas e do retorno da população emigrante, em Pinho. Em Codessoso, Curros e Fiães 

do Tâmega, o aumento registado no segundo período de análise está associado a uma certa estagnação 

no período anterior e ao fenómeno de retorno de população emigrada. 
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 Localização por Tipologia 

 
A existência de uma dinâmica assente na construção nova, dominantemente associada à habitação, teve 

maior impacto, como seria de esperar, nas freguesias com aglomerados habitacionais com alguma 

dimensão e dinâmica, como se verifica na tabela seguinte. 

Tabela 25: % de tipologias por freguesias, desde 2010/2018 

Freguesia CN  R  OR  OU Total 

Alturas do Barroso e Cerdedo 45% 33% 6% 15% 100% 

Ardãos e Bobadela 50% 29% 4% 17% 100% 

Beça 58% 28% 2% 12% 100% 

Boticas e Granja 56% 28% 3% 14% 100% 

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega 64% 36% 0% 0% 100% 

Covas do Barroso 58% 17% 17% 8% 100% 

Dornelas 44% 32% 4% 20% 100% 

Pinho 39% 39% 17% 6% 100% 

Sapiãos 48% 43% 0% 9% 100% 

Vilar e Viveiro 45% 36% 0% 18% 100% 

Média do Concelho 51% 32% 5% 12% 100% 

Legenda: 
CN: Construção Nova 
R: Reabilitação 
OR: Outras tipologias em solo rústico 
OU: Outras tipologias em solo urbano 

 

Conforme referido é nas freguesias de maior dimensão que se identifica maior incremento da construção 

nova, vejamos: 

 Ardãos e Bobadela: O fenómeno de retorno de população emigrada, patente no aumento da 

habitação residencial sazonal; 

 Beça: A existência de aglomerados habitacionais importantes na rede urbana concelhia, provoca 

dinâmicas importantes. Simultaneamente, também tem o processo de construção nova 

associada à habitação residencial sazonal provocada pela população emigrada; 

 Boticas e Granja: Com influências associadas à população emigrante, mas, principalmente, por 

ser um núcleo onde se concentram serviços e equipamentos públicos; 

 Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega e Covas do Barroso: Essencialmente dependentes da 

dinâmica proporcionada pela população emigrada. 

 

Em síntese, a representatividade da construção nova apresenta dimensões superiores ou iguais a 50%, 

em 5 das 10 freguesias. Nas dimensões inferiores verifica-se que Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega, 

Pinho, Sapiãos e Vilar e Viveiro, com boas dinâmicas de reabilitação, tendo valores superiores a 35% neste 

período de análise. 
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5.9.4 PMDFCI  

 

O PMDFCI aprovado para o quadriénio de 2015-2019, abarca cinco eixos estratégicos: Eixo 1: Aumento da 

resiliência do território aos incêndios florestais; Eixo 2: Redução da incidência dos incêndios; Eixo 3: 

Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; Eixo 4: Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

Eixo 5: Adoção de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.  

Para cada eixo é definido um conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento 

e de intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes de 

compatibilização de instrumentos de ordenamento, de sensibilização, planeamento, conservação e 

ordenamento do território florestal, silvicultura, infraestruturação, vigilância, deteção, combate, rescaldo, 

vigilância pós-incêndio e fiscalização, a levar a cabo pelas entidades públicas com competências na defesa 

da floresta contra incêndios e entidade privadas com intervenção no setor florestal. 

Antes de analisar a execução do PMDFCI dá-se nota que não existe informação relativa aos seguintes 

tópicos de avaliação: 

- Custos (€) previstos para ações de sensibilização durante o período de 2015-2019; 

- Vigilância, deteção e 1ª intervenção/combate/rescaldo/vigilância pós-incêndio; 

- Vigilância e deteção, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância. 

 

O Caderno II do PMDFCI estabelece o Plano de Ação, definindo as medidas a implementar pela autarquia 

e entidades corresponsáveis pela gestão da floresta. 

Caderno II - Plano de Ação (Execução) 

-  Redes de faixa de gestão de combustível  

 
ÁREA EXECUTADA (HA) 

2015 2016 2017 2018 2019 

REDE DE FAIXAS DE GESTÃODE 
COMBUSTÍVEL 

-- --- 259.67 328.13 --- 
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- Ações de sensibilização 

GRUPO-
ALVO 

AÇÃO METAS 
INDICADORES 

2015 2016 2017 2018 2019 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 E
M

 G
ER

A
L 

CRIAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO 
DE FOLHETOS; 
AFIXAÇÃO DE 
CARTAZES; 
DIVULGAÇÃO 
NA PÁGINA DA 
INTERNET DA 
CMB; 
APRESENTAÇÃ
O DE 
POWERPOINT; 
OUTRAS A 
DEFINIR. 

CRIAÇÃO DE UM 
CARTAZ/FOLHETO 
RELACIONADO COM 
A PREVENÇÃO DE 
INCENDIOS 
FLORESTAIS PARA 
ADULTOS; 

     

DISTRIBUIÇÃO DE 
600 FOLHETOS DE 
DIVULGAÇÃO E 
ALERTA; 

  
DISTRIBUIÇÃO DE 
150 FOLHETOS;  

DISTRIBUIÇÃO DE 150 
FOLHETOS; 

DISTRIBUIÇÃO DE 150 
FOLHETOS;  

ASSEGURAR 
ANUALMENTE A 
INFORMAÇÃO 
RELATIVA À 
PROBLEMÁTICA DOS 
INCÊNDIOS 
FLORESTAIS, BEM 
COMO MEDIDAS 
PARA A DEFESA DA 
FLORESTA E AUTO-
PROTEÇÃO DAS 
POPULAÇÕES NA 
PÁGINA DA 
INTERNET DA CMB 

  

PUBLICAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO 
RELATIVA À 
PROBLEMÁTICA DOS 
INCÊNDIOS 
FLORESTAIS, BEM 
COMO MEDIDAS 
PARA A DEFESA DA 
FLORESTA E AUTO-
PROTEÇÃO DAS 
POPULAÇÕES NA 
PÁGINA DA 
INTERNET DA CMB;  

PUBLICAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO 
RELATIVA À 
PROBLEMÁTICA DOS 
INCÊNDIOS 
FLORESTAIS, BEM 
COMO MEDIDAS PARA 
A DEFESA DA 
FLORESTA E AUTO-
PROTEÇÃO DAS 
POPULAÇÕES NA 
PÁGINA DA INTERNET 
DA CMB;  

PUBLICAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO 
RELATIVA À 
PROBLEMÁTICA DOS 
INCÊNDIOS 
FLORESTAIS, BEM 
COMO MEDIDAS PARA 
A DEFESA DA FLORESTA 
E AUTO-PROTEÇÃO DAS 
POPULAÇÕES NA 
PÁGINA DA INTERNET 
DA CMB;  

REALIZAÇÃO DE 50 
AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO/ESC
LARECIMENTO, NAS 
FREGUESIAS DO 
CONCELHO. 

  

REALIZAÇÃO DE 10 
AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO/ESC
LARECIMENTO, NAS 
FREGUESIAS DO 
CONCELHO, 
ABRANGER 5% A 
10% DA POPULAÇÃO 
DE CADA FREGUESIA; 

REALIZAÇÃO DE 10 
AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO/ESCLA
RECIMENTO, NAS 
FREGUESIAS DO 
CONCELHO, 
ABRANGER 5% A 10% 
DA POPULAÇÃO DE 
CADA FREGUESIA;  

REALIZAÇÃO DE 10 
AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO/ESCLA
RECIMENTO, NAS 
FREGUESIAS DO 
CONCELHO, ABRANGER 
5% A 10% DA 
POPULAÇÃO DE CADA 
FREGUESIA;  

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 E
SC

O
LA

R
 

CRIAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO 
DE FOLHETOS; 
APRESENTAÇÃ
O DE 
POWERPOINT; 
OUTRAS A 
DEFINIR. 

CRIAÇÃO DE UM 
FOLHETO 
RELACIONADO COM 
A PREVENÇÃO DE 
INCENDIOS 
FLORESTAIS PARA 
CRIANÇAS; 

     

DISTRIBUIÇÃO DE 
1400 FOLHETOS 
PELAS CRIANÇAS 
DAS ESCOLAS DO 
CONCELHO; 

  
DISTRIBUIÇÃO DE 
400 FOLHETOS 
 

DISTRIBUIÇÃO DE 400 
FOLHETOS 
 

DISTRIBUIÇÃO DE 400 
FOLHETOS 
 

REALIZAÇÃO DE 5 
SESSÕES 
INFORMATIVAS, NAS 
ESCOLAS DO 
CONCELHO 

  

REALIZAÇÃO DE 1 
SESSÃO 
INFORMATIVA COM 
AS ESCOLAS DO 
CONCELHO 
 

REALIZAÇÃO DE 1 
SESSÃO INFORMATIVA 
COM AS ESCOLAS DO 
CONCELHO 
 

REALIZAÇÃO DE 1 SESSÃO 
INFORMATIVA COM AS 
ESCOLAS DO CONCELHO 
 

 

Nota: 

 As ações de sensibilização têm sido realizadas, ao nível da distribuição de folhetos e da realização 

de ações de esclarecimento. 
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- Fiscalização 

PUBLICO ALVO ACÃO METAS 
INDICADORES 

2015 2016 2017 2018 2019 

POPULAÇÃO 
EM GERAL 

 

- IDENTIFICAÇÃO DE 
TODAS AS SITUAÇÕES 
DE MAIOR RISCO E 
NOTIFICAÇÃO DOS 
RESPONSÁVEIS DE 
FORMA A EXECUTAR 
OS ATOS 
ESTABELECIDOS NA 
LEI, NO QUE SE 
REFERE ÀS FAIXAS 
EXTERIORES DE 
PROTEÇÃO. 

A IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER 
EFETUADA DURANTE O 1º SEMESTRE 
DE CADA ANO TENDO EM CONTA AS 
AÇÕES/INTERVENÇÕES 
ESTABELECIDAS ANUALMENTE NO 
PMDFCI. 

  
X 
 

X 
 

X 
 

-PATRULHAMENTO DE 
ZONAS VULNERÁVEIS 
AOS INCÊNDIOS 
FLORESTAIS. 

PROMOVER O PATRULHAMENTO DAS 
ZONAS SENSÍVEIS IDENTIFICADAS NO 
PMDFCI DURANTE TODO O ANO, COM 
ESPECIAL INCIDÊNCIA DURANTE O 
PERÍODO CRÍTICO DOS INCÊNDIOS. 

  
X 
 

X 
 

X 
 

- INVESTIGAÇÃO E 
DESPISTAGEM DAS 
CAUSAS DOS 
INCÊNDIOS. 

INVESTIGAR AS CAUSAS DE 75% DOS 
INCÊNDIOS OCORRIDOS NA ÁREA DO 
CONCELHO. 

  
X 
 

X 
 

X 
 

- VIGILÂNCIA DE 
INDIVÍDUOS PRÉ 
IDENTIFICADOS COM 
"PERFIL DESVIANTE". 
- FISCALIZAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO 
DA POPULAÇÃO NAS 
ÁREAS DE MAIOR 
RISCO DE INCÊNDIO 

PROMOVER O 
PATRULHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DAS 
ZONAS DE MAIOR RISCO DE INCÊNDIO 
IDENTIFICADAS NO PMDFCI DURANTE 
TODO O ANO, COM ESPECIAL 
INCIDÊNCIA DURANTE O PERÍODO 
CRÍTICO DOS INCÊNDIOS. 

  
X 
 

X 
 

X 
 

 

- Plano de ação 

VERTENTES PROGRAMA DE ACÇÃO 

RECUPERAR E 
REABILITAR OS 
ECOSSISTEMAS 

 

AVALIAR AS NECESSIDADES POTENCIAIS DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE REABILITAÇÃO PARA EVITAR A 
DEGRADAÇÃO DE RECURSOS E INFRA-ESTRUTURAS. 

AVALIAR A CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL EM CASO DE INCÊNDIO. 

CALENDARIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ARDIDAS, SE 
NECESSÁRIO. 
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- Programa de ação do PMDFCI e respetivo orçamento 

Eixo 
Estratégico 

Programa de Acão 
Orçamento (€) Fonte de 

Financiamento 2015 2016 2017 2018 2019 

1º Eixo 

Minimização de riscos - Defesa da Floresta (construção de 
pontos de água) 

X     PDR2020 

Instalação de Mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis * *    PDR2020/CMB 

Implementar a rede Primária * * * * * PDR2020 

2º Eixo 

Campanhas de sensibilização ** ** ** ** ** PDR2020 

Promoção do valor ambiental dos espaços florestais - 
concelho de Boticas 

X     PDR2020 

3º Eixo 

Estabilização de emergência após incêndio - Covas do Barroso X     PDR2020 

Estabilização de emergência após incêndio - Bobadela X     PDR2020 

Vigilância Fixa X X X X X GNR 

4º Eixo 

Recuperação do potencial produtivo - Covas do Barroso X X X   PDR2020/CDBCB 

Recuperação do potencial produtivo - Fiães do Tâmega X X    PDR2020/CDBFT 

Florestação de espaços florestais - Carvalhelhos X     PDR2020 

Florestação de espaços florestais - SS de Viveiro X     PDR2020 

Florestação de espaços florestais - Cerdedo X     PDR2020 

Florestação de espaços florestais - Vilar X     PDR2020 

Florestação de espaços florestais - Beça X     PDR2020 

 Gabinete Técnico Florestal X X X X X FFP 

 Sapadores Florestais - CMB X X X X X CMB/FFP 

5º Eixo 

Sapadores Florestais - Capolib X X X X X CAPOLIB/FFP 

Sapadores Florestais - Pinho *** *** *** *** *** CDBV/FFP 

Sapadores Florestais - Dornelas X X X X X CDBD/FFP 

GNR - SEPNA/NIC X X X X X GNR 

Combate - BVB X X X X X OE 

Legenda: 
X – Realizado 
* - Não realizado/ Candidatura aprovada sem dotação orçamental 
** - Não realizado/ Não abriram candidaturas no PDR para campanhas de sensibilização 
*** - Não realizado/ Extinção da Equipa de Sapadores Florestais 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos-chave: 

 No Eixo I foi realizada a medida relativa à construção de pontos de água; 

 No Eixo II foi concretizada a promoção do valor ambiental dos espaços florestais, sendo o 

concelho de Boticas um exemplo na promoção destes espaços, através da classificação conjunta 

com Montalegre, como Paisagem Agrícola Mundial da UNESCO e da criação do Boticas Parque – 

Natureza e Biodiversidade; 

 No Eixo III foram criadas as áreas de estabilização de emergência após incêndio em Covas do 

Barroso e em Bobadela; 

 No Eixo IV, foram realizadas as ações de recuperação do potencial produtivo e florestação de 

espaços florestais; 

 No Eixo V foram mantidas as equipas de sapadores florestais: CMB, Capolib e Dornelas; 

 No Eixo V foi extinta a equipa der sapadores florestais: Pinho; 

 No Eixo V foi constituída e reconhecida pelo ICNF uma nova equipa de sapadores florestais da 

CMB (SF 43-118). 
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5.9.5 Carta Educativa 

 

A Carta Educativa de Boticas, publicada no ano de 2005, define os princípios orientadores que definem a 

elaboração da proposta, bem como a reorganização da rede escolar do concelho.  

Este documento define um programa de intervenções assentes em 4 ações:  

1. Reordenamento da rede de 1.º ciclo: 

2. Reordenamento da oferta do pré-escolar: 

2.1. Concentração da oferta de pré-escolar em dois polos (1.ª fase) 

2.2. Concentração da oferta na sede de concelho (2.ª fase) 

3. Reabilitação e beneficiação das instalações da EB 2,3 de Boticas 

4. Introdução de Secundário na EB 2,3. 

Dos instrumentos analisados neste subcapítulo, este é o único que teve um procedimento de 

monitorização, no ano de 2013, tendo resultado deste: a defesa da implementação do ensino secundário 

e a manutenção do polo de Beça. 

Das 4 ações, as ações 1, 2 e 3 foram realizadas, sendo que a ação 4 não foi executada por falta de alunos 

para a criação de turmas.  
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5.9.6 Carta Desportiva 

 

Tem como objetivo a caracterização dos equipamentos desportivos existentes, avaliação das 

necessidades e programação das intervenções a realizar. Da carta desportiva atual constam os seguintes 

equipamentos.  

Tabela 26: Carta Desportiva 

Freguesia 
Tipo e designação do 

Equipamento 
Processo de reabilitação 

Ardãos e 
Bobadela 

Polidesportivo de 
Ardãos 

--- 

Polidesportivo de 
Bobadela 

--- 

Beça 

Polidesportivo de Beça Teve intervenções/obras de melhoramento. 

Campo de futebol de 
Carvalhelhos 

--- 

Polidesportivo de 
Carvalhelhos 

--- 

Circuito de manutenção 
de Carvalhelhos 

Não foi concretizado, pertencendo a um particular. 

Parque Natureza e 
Biodiversidade 

Devido à sua extensão, o Parque Natureza e Biodiversidade pertence simultaneamente às 
freguesias de Beça e Vilar e Viveiro. Além disso, salienta-se o facto de o Parque ter tido 

várias intervenções e obras de melhoramento ao longo destes anos. 

Boticas e 
Granja 

Complexo Desportivo de 
Boticas 

Teve intervenções/obras de melhoramento no campo de futebol e de ténis. 

Polidesportivo do Noro Teve intervenções/obras de melhoramento. 

Pavilhão de Multiusos 
de Boticas 

Teve intervenções/obras de melhoramento. 

Escola Básica Gomes 
Monteiro 

Teve intervenções/obras de melhoramento. 

Piscinas Municipais de 
Boticas 

Teve intervenções/obras de melhoramento. 

Pavilhão 
Gimnodesportivo de 

Boticas 

Teve intervenções/obras de melhoramento. 

Polidesportivo de Toural Teve intervenções/obras de melhoramento. 

Centro de BTT --- 

Complexo de pistas de 
desporto radical 

--- 

Pista de downhill --- 

Polidesportivo da Escola 
do 1.º ciclo 

--- 

Covas do 
Barroso 

Polidesportivo de Covas 
do Barroso 

--- 

Pinho Polidesportivo de Pinho Teve intervenções/obras de melhoramento. 

Sapiãos 
Polidesportivo de 

Sapiãos 
Teve intervenções/obras de melhoramento. 

Fonte: Serviços municipais da CMB 
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5.9.7 Síntese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Rede rodoviária consolidada;

•Preocupção com o setor florestal, através de iniciativas de florestação, prevenção e
sensibilização, no âmbito do PROF e do PMDFCI;

•Um bom grau de concretização do PDM;

•Diversificação de fontes de financiamento para a execução das ações propostas pelo PDM;

•Adequação de ações propostas pelo PDM às necessidades atuais;

•Uma dinâmica de licenciamento que se manteve, mesmo com a crise económica de 2008, na
globalidade das freguesias;

•Não existe uma polarização muito acentuada da sede de concelho no que respeita ao número
de licenças atribuídas;

•Elevado atendimento de infraestruturação;

•Crescimento do processo de reabilitação do edificiado;

•Investimento desenvolvido na consolidação da rede escolar e desportiva;

•A rede de equipamentos desportivos existente e a sua polivalência.

Aspetos Positivos

•Ausência de informação e consequente monitorização dos PPPT com influência no concelho;

•Predomínio da construção nova num período de perda demográfica.

Aspetos Negativos
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6. Considerações Finais 

O REOT, enquanto instrumento decisivo de apoio à decisão procurou avaliar diferentes PPPT, caracterizou 

mais de 70 indicadores referentes à dinâmica social, económica e ambiental, com a intenção de identificar 

as dificuldades de implementação da estratégia estabelecida nos PPPT. 

Assim sendo, conclui-se que é necessário ter em consideração novas realidades (sintetizadas na figura 

seguinte).  

Figura 73: Fatores de mudança 

 

Resulta do anteriormente indicado, a necessidade de: 

 Adaptação do PDMB ao novo RJIGT integrando, em particular, as regras de classificação e 

qualificação do solo; 

 Criação de mecanismos de avaliação e monitorização sistemática dos IGT em vigor.  

Na tabela seguinte estabelece-se a relação entre os objetivos definidos no PDMB e a situação que ocorre 

no sistema real, orientando para eventuais ajustes a introduzir em futura revisão deste IGT.   
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Tabela 27: Ajustamentos a introduzir nos PPPT 

 

Em síntese, conclui-se que:  
 

Os objetivos do PDMB de 2008 continuam válidos, até porque são suficientemente genéricos e 

abrangentes, sendo que a revisão do PDMB, que se entende necessária, se prende, essencialmente, com 

a necessidade de ajustar as estratégias setoriais, municipais ou de caráter superior, à nova classificação e 

qualificação do solo decorrente da legislação urbanística recente (Lei de Bases e RJIGT). 

Boticas, abril de 2020 

Objetivos do PDMB: 

 Reforço da coesão territorial, através da 

melhoria das acessibilidades, da dotação 

infraestrutural básica, da racionalização e 

acesso aos equipamentos e da consolidação da 

rede de lugares centrais; 

 Gestão sustentada dos recursos produtivos e 

fortalecimento dos setores económicos, 

através do reforço da produção energética a 

partir de fontes renováveis, da exploração da 

fileira agropecuária e do incentivo da 

dinamização turística, tirando partido da 

qualidade dos produtos regionais e 

características ímpares da paisagem; 

 Valorização e conservação do património, 

através da preservação dos recursos e valores 

naturais, paisagísticos e culturais, promovendo 

a sua compatibilização com as atividades 

humanas. 

O que ocorre no sistema real: 

- Alterações legislativas na área do ordenamento do território; 

- A diminuição populacional e a estabilização da dinâmica empresarial; 

- Diminuição do número de matrículas nos estabelecimentos escolares do 

município, em função da diminuição populacional nos grupos etários 

mais jovens; 

- Aumento da SAU; 

- Perspetivas de investimento; 

- Uma rede de equipamentos adequada à população a servir; 

- O aumento do edificado, impulsionado predominantemente pela 

habitação sazonal associada à comunidade migrante; 

- Indicadores ambientais positivos; 

- Estabilização do processo de artificialização do território; 

- Aumento do conhecimento do acervo patrimonial concelhio; 

- Rede rodoviária consolidada; 

- Incentivos municipais à fixação da população e à economia; 

- Incentivos à adoção de boas práticas florestais; 

- Execução positiva das ações propostas pelo PDMB e sustentação das 

mesmas em fundos comunitários; 

 

Ajustamentos a introduzir: 

- Estabelecer uma classificação e qualificação do solo no sentido da contenção dos perímetros urbanos e da rentabilização das 

infraestruturas; 

- Definir uma programação criteriosa e realista de ações estruturantes para a promoção do desenvolvimento socioeconómico 

do território, tendo por base as linhas orientadoras propostas pelo novo quadro comunitário Portugal 2030; 

- Reforçar mecanismos de promoção da reabilitação urbana e da qualificação do espaço público; 

- Fixar indicadores que permitam a monitorização e avaliação da execução do Plano; 

- Fomentar o esforço de investimento nas vertentes ambientais, nomeadamente na valorização e salvaguarda dos corredores 

ecológicos à escala sub-regional e concelhia. 


