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1 ENQUADRAMENTO 

O presente documento constitui o Programa de Execução e o Plano de Financiamento da revisão do 

PDM de Penalva do Castelo, atualizado no âmbito do processo de alteração do Plano, pela necessidade 

de adaptação aos novos critérios de classificação do solo estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio (RJIGT), na redação em vigor, e pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de 

agosto. 

De acordo com a Lei n.º 31/2014, de 30 de maio (LBPPSOTU) e RJIGT, o PDM deve estabelecer a 

programação da execução, tendo em vista assegurar a sua efetiva viabilidade e concretização, devendo 

constar do programa de execução e plano de financiamento as seguintes orientações, bem como o 

modo, os prazos em que as ações se processam e os responsáveis: 

a) A explicitação dos respetivos objetivos e a identificação das intervenções consideradas estratégicas ou 

estruturantes; 

b) A descrição e a estimativa dos custos individuais e da globalidade das ações previstas bem como dos 

respetivos prazos de execução; 

c) A ponderação da respetiva sustentabilidade ambiental e social, da viabilidade jurídico -fundiária e da 

sustentabilidade económico-financeira das respetivas propostas; 

d) A definição dos meios, dos sujeitos responsáveis pelo financiamento da execução e dos demais agentes 

a envolver; 

e) A estimativa da capacidade de investimento público relativa às propostas do plano territorial em 

questão, tendo em conta os custos da sua execução. 

No artigo 96º do RJIGT, no que se refere ao conteúdo material, o plano diretor municipal deve também 

estabelecer a programação da execução das opções de ordenamento estabelecidas e a definição de 

unidades operativas de planeamento e gestão do plano, identificando, para cada uma destas, os 

respetivos objetivos e os termos de referência para a necessária elaboração de planos de urbanização 

e de pormenor.  

Nos termos do n.º 2 do artigo 97.º do RJIGT, no que se refere ao conteúdo documental, o plano deve 

ser acompanhado por Programa de Execução, contendo, designadamente, as disposições sobre a 

execução das intervenções prioritárias do Estado e do município, previstas a curto e médio prazo, e o 

enquadramento das intervenções do Estado e as intervenções municipais previstas a longo prazo; e 

por Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira.  
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Assim, de acordo com a recente revisão do RJIGT os planos territoriais integram orientações para a sua 

execução, a inscrever nos planos de atividades e nos orçamentos. E de acordo com o disposto no nº4 

do art.º 146º do RJIGT, os "planos territoriais integram orientações para a sua execução, a inscrever 

nos planos de atividades e nos orçamentos, que contêm, designadamente:” 

a) A identificação e a programação das intervenções consideradas estratégicas ou estruturantes, 

por prioridades, a explicitação dos objetivos e a descrição e estimativa dos custos individuais 

e da globalidade das ações previstas no plano, e os respetivos prazos de execução; 

b) A ponderação da viabilidade jurídico -fundiária e da sustentabilidade económico-financeira 

das respetivas propostas; 

c) A definição dos meios, dos sujeitos responsáveis pelo financiamento da execução e dos demais 

agentes a envolver; 

d) A estimativa da capacidade de investimento público relativa às propostas do plano territorial 

em questão, a médio e a longo prazo, tendo em conta os custos da sua execução. 

Com as alterações introduzidas no RJIGT, a programação executiva e o planeamento financeiro de um 

PDM assumiram um papel mais destacado tanto pelo robustecimento de alguns conteúdos, mas 

essencialmente pela lógica de vinculação entre essa programação e planeamento do PDM e os outros 

instrumentos de gestão autárquica, nomeadamente as grandes opções, o orçamento anual e o plano 

plurianual de investimentos. 

 

No âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Penalva do Castelo, procedeu-se à elaboração de 

um programa de execução no qual se identificam, de acordo com as informações disponíveis à data as 

intervenções previstas propostas pelo Plano em diversas áreas de atuação. 

Foi elaborado um quadro síntese com as intervenções propostas e para as quais se identificam a 

estimativa orçamental, a fonte de financiamento prevista e o período de execução atribuído. As 

estimativas orçamentais apresentadas têm por base projetos já executados idênticos ou os respetivos 

projetos.  

Relativamente ao financiamento a maioria são da responsabilidade do município de Penalva do 

Castelo, identificando-se também alguns que irão ser comparticipados por outras entidades públicas 

ou privadas.  
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2 AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO 

Matéria inerente ao ato de planeamento e que advém da própria legislação é a relacionada com a 

execução do Plano. O plano possui um carater estratégico, sendo o elemento de suporte, a síntese das 

opções estratégicas de base territorial que emanam das políticas setoriais e municipais e que se deseja 

justo e equitativo para toda a população; 

O Plano deve ser encarado na sua plena aceção, como um guia orientador/diretor da atuação sobre o 

território, carecendo de outras ferramentas e instrumentos de atuação e aplicação. Dentro destes 

representam-se 2 cenários provavelmente dominantes na execução quotidiana e coerente do Plano, 

nomeadamente: 

1.  Estudos urbanísticos e planos a outras escalas que configurem soluções de planeamento mais 

ágil, possibilitando que o desenho da solução seja mais próximo da realidade; 

2.  Gestão urbanística enquanto ato continuo de análise, diagnóstico e negociação, interpretando 

atempadamente as intenções municipais e privadas e procurando os ajustamentos necessários 

de verificação, compatibilização e transformação dessas mesmas intenções. 

O plano é apenas um instrumento de planeamento, que deve ser alvo de um ato de avaliação contínua 

das suas opções, premissas e disposições, por forma a se verificar a compatibilidade e validade das 

mesmas face ao contexto territorial, social e económico que opera, nesse momento. A monitorização 

da sua implementação é crucial no sucesso do processo de planeamento, por forma a corrigir “just in 

time” os possíveis desvios resultantes das opções do Plano. 

Cabe ao município, igualmente, a execução coordenada e programada do planeamento territorial, 

através da aplicação de sistemas de execução (compensação, cooperação ou imposição administrativa, 

conforme o definido pela lei) a unidades de execução por ela delimitadas, por iniciativa própria ou por 

requerimento de interessados.  

Entre os mecanismos de execução, o plano prevê que a ocupação e transformação do solo seja 

antecedida dos instrumentos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual, e dos instrumentos previstos pelo Plano 

para as unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG), que podem revestir as formas previstas 

no RJIGT. 

Do conjunto de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) definidas pelo Plano prevê-se 

que a concretização de uma se faça por Plano de Urbanização, de duas por Plano de Pormenor e 

Unidades de execução e as demais correspondem à definição de estudos paisagísticos/biofísicos. Sem 

prejuízo do delimitado no Plano, o município pode no futuro delimitar unidades de execução para 
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assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e uma justa repartição de encargos e benefícios 

pelos proprietários abrangidos. Cada unidade de execução poderá estar associada a um fundo de 

compensação, conforme o disposto na Lei. 

Os proprietários têm direito à distribuição perequativa dos benefícios e encargos decorrentes dos 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares. Tendo em conta a igualdade de 

direitos entre proprietários e as diferentes consequências dos sistemas e mecanismos previstos 

consoante a área de terreno de cada um, considera-se que a referencia primordial a ter em conta é a 

relação entre o índice médio de utilização e a área de cedência média, cruzando-os com as áreas das 

diferentes propriedades, por ser a medida que melhor promove a igualdade entre todos e melhor 

compensa os proprietários que cedem os seus terrenos para equipamentos de utilização coletiva, 

espaços verdes de utilização coletiva e áreas para vias de circulação automóvel e infraestruturas, que, 

para além de serem indispensáveis a um ambiente urbano qualificado, são utilizados em proveito de 

todos. Não obstante, o município pode optar pela utilização da repartição dos custos de urbanização, 

como outro mecanismo de aplicação da perequação. 

Nesse sentido, os mecanismos de perequação compensatória a prever, no âmbito das UOPG previstas, 

ou Planos de Pormenor e/ou Unidades de Execução que a autarquia venha a promover, devem ter em 

consideração os seguintes objetivos: 

a) Redistribuição das mais-valias atribuídas pelo plano aos proprietários; 

b) Obtenção pelos municípios de meios financeiros adicionais para a realização das 

infraestruturas urbanísticas e para o pagamento de indemnizações por expropriação; 

c) Disponibilização de terrenos e edifícios ao município para a implementação, instalação ou 

renovação de infraestruturas, equipamentos e espaços urbanos de utilização coletiva, 

designadamente zonas verdes, bem como para compensação de particulares nas situações 

em que tal se revela necessário; 

d) Estímulo de oferta de terrenos para urbanização e construção, evitando-se a retenção dos 

solos com fins especulativos; 

e) Eliminação das pressões e influências dos proprietários ou grupos para orientar as soluções 

do plano na direção das suas intenções.  
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3 UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO (UOPG) 

No âmbito da legislação em vigor, uma unidade operativa de planeamento e gestão, é uma porção 

contínua de território, delimitada em plano diretor municipal ou plano de urbanização para efeitos de 

programação da execução do plano ou da realização de operações urbanísticas. 

Tal pressupõe que estas demarcam espaços de intervenção com uma planeada ou pressuposta 

coerência e que devem ser tratados a um nível de planeamento de maior detalhe. Para a melhor 

concretização e mais correta implementação do Plano foram identificadas as áreas que pelo seu valor 

natural e urbanístico devem ser alvo de uma intervenção de maior detalhe, nomeadamente as 

seguintes: 

 UOPG1 - Vila de Penalva do Castelo  

 UOPG2 - Vale do Rio Coja e Mata da Senhora de Lourdes; 

 UOPG3 - Vale do Rio Dão; 

 UOPG4 - Área de Atividades Económicas da Servum; 

 UOPG5 - Área de Acolhimento Empresarial de Esmolfe – Sezures. 

3.1 UOPG01 – VILA DE PENALVA DO CASTELO 

Esta UOPG corresponde ao perímetro urbano da vila de Penalva do Castelo, o principal polo 

urbanístico, demográfico e funcional do concelho, que encerra algumas realidades em matéria de 

ocupação do solo que obrigam a uma leitura de maior detalhe em matéria de ordenamento do 

território.  

Nesse sentido é previsto um Plano de Urbanização que promova a articulação entre as várias áreas 

urbanizáveis previstas e os espaços verdes delimitados, bem como permeabilidade dos tecidos em 

presença, sobretudo aqueles que se encontra mais descaraterizados e difusos, em especial nas áreas 

de transição da vila para Esmolfe e Fundo de Vila. 

Assim, o Plano de Urbanização tem subjacente os seguintes objetivos: 

a) Obter um desenho urbano tradutor de um elevado conforto estético-ambiental e indutor de 

qualificação acrescida do perímetro urbano da vila; 

b) Garantir a implementação de um traçado adequado de redes das infraestruturas, 

designadamente de abastecimento de água, saneamento, abastecimento energético e de 

telecomunicações; 

c) Salvaguardar a constituição de áreas de amortização do processo industrial sobre o processo 

urbano e destes sobre a paisagem natural e de expressão rural envolvente; 
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d) Garantir a manutenção e a valorização das linhas de água e das respetivas margens e leitos; 

e) Delinear uma estrutura verde, apoiada pela programação de equipamentos de utilização 

coletiva, que permita garantir a total eficiência social do tecido urbano e que garanta a 

valorização das áreas inseridas na Estrutura Ecológica Urbana, promovendo o 

desenvolvimento e articulação de um Parque Verde Urbano entre a Vila de Penalva e Fundo 

de Vila; 

f) Redefinir, reorganizar e requalificar a estrutura viária da vila, que incidirá sobretudo nas zonas 

consolidadas ao nível do estacionamento e de gestão dos sentidos de trânsito; 

g) Valorizar a relação do espaço público e espaço privado, hoje em acelerada interpenetração e 

mutação, procurando a dinamização e vivificação do tecido urbano; 

h) Salvaguardar o equilíbrio da composição urbanística, respeitando a sua continuidade espacial 

e garantindo a sua homogeneização morfotipológica, onde, necessariamente, o cuidado maior 

recairá sobre a adequação dos volumes edificados à escala urbana em questão. 

3.2 UOPG 02 E UOPG03 – VALE DA RIBEIRA DE COJA E VALE DO RIO DÃO 

Estas UOPG têm por objeto duas áreas relevantes em matéria paisagística e património rural concelhio, 

sendo prevista a sua concretização por via de estudos paisagísticos. 

Cabe aos estudos de valorização paisagística promoverem uma valorização integrada do recurso paisagem, 

enquanto instrumento essencial das estratégias de desenvolvimento concelhio, aspirando a uma 

singularidade e qualidade estética e ecológica assente na salvaguarda, conservação e valorização do seu 

património cultural e biofísico.  

Os estudos de valorização paisagística a desenvolver devem ter presentes os seguintes objetivos:  

a) Promover uma multifuncionalidade da paisagem e assegurar uma verdadeira visão estratégica 

de desenvolvimento rural, contribuindo para o incremento da qualidade de vida das 

comunidades; 

b) Contribuir para o fomento de uma identidade local e valorização de paisagens singulares de 

elevada qualidade estética e ecológica, através do ordenamento das bacias visuais mais 

expressivas bem como da recuperação, proteção e valorização do património cultural e 

biofísico, 

c) Contribuir para a rede de proteção ambiental da paisagem tradicional pouco reconhecida, com 

a valorização das áreas afetas à Estrutura Ecológica Municipal bem como do Corredor 

Ecológico da Ribeira de Côja associado à Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambiental; 
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d) Promover e valorizar a diversidade, equilíbrio e complementaridade dos sistemas agrícolas 

tradicionais bem como da floresta autóctone, fomentando a sua exploração extensiva; 

e) Garantir eixos estruturantes e áreas nucleares de carácter polarizador na paisagem rural, 

assentes na promoção turística de atividades de recreio e lazer associadas ao ar livre e à 

natureza, capazes de contribuir para o desenvolvimento local e municipal. 

3.3 UOPG04– ÁREA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DA SERVUM  

Esta UOPG incide no espaço de atividade económica delimitado para a zona da Servum, localizado a sul da 

vila e integrado no seu perímetro, sendo dos espaços de atividade económica demarcados aquele que 

apresenta a melhor localização face às acessibilidades, nomeadamente em relação ao IP5/A25 e à rede 

ferroviária, procurando aproveitar as economias de aglomeração já instaladas. 

Nesse sentido é previsto um Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor que regule a ocupação e 

transformação do solo nesta área e que enquadre o projeto da futura variante à EN329 e EN329-1, que 

será determinante e estruturante para a implementação desta área de atividade económica. 

De uma forma genérica, os objetivos preconizados para esta UOPG são os seguintes: 

a) Potenciar a localização das atividades económicas na freguesia e no concelho, 

designadamente através da oferta de espaços industriais infraestruturados e apoiados em 

eixos de mobilidade preferencial, nomeadamente o proporcionado pelo projeto da variante à 

EN329 e EN329-1; 

b) Assumir uma articulação formal, física e funcionalmente, com a vila de Penalva do Castelo e 

com a área residencial que se desenvolve ao longo da EN329; 

c) Promover a criação de condições que potenciem a captação de investimentos externos ao 

concelho e a instalação de novas unidades empresariais/industriais; 

d) Promover a multifuncionalidade no aproveitamento do espaço, proporcionando a 

coexistência de atividades industriais, serviços e comércio; 

e) Promover a salvaguarda dos recursos hídricos, decorrentes também da alteração da 

impermeabilização prevista e da relação infiltração/escoamento superficial; 

f) Minimizar os impactes sobre os sistemas gerais de infraestruturas de abastecimento de água, 

de drenagem e tratamento de águas residuais e pluviais, garantindo a provisão das 

infraestruturas necessárias para a correta implementação da área a implementar. 
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3.4 UOPG05– ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE ESMOLFE - SEZURES  

Esta UOPG incide sobre parte da Área de Acolhimento Empresarial de Esmolfe(área de ampliação em 

relação ao PDM em vigor), sendo dos espaços de atividade económica delimitados aquele que é de 

maior dimensão e tem propensão para a instalação, pelo menos do lado Sul, de empresas ligadas à 

extração de granito. A acessibilidade atualmente condicionada face ao IP5/A25 pelas áreas de 

nucleação primária que a EM506 e a EN329-1 atravessa irá melhorar consideravelmente com a 

construção da variante à EN329 e EN329-1 e das respetivas ligações rodoviárias de conexão com a rede 

municipal. Esta é ainda a que apresenta melhores condições de localização ao nível das condições 

topográficas e de isolamento face à ocupação urbana que apresenta face às restantes.   

Face a isto, considera-se oportuna a elaboração de um Plano de Pormenor, que regule a ocupação e 

transformação do solo nesta área e que enquadre a atual área que está a ser objeto de 

infraestruturação. 

De uma forma genérica, os objetivos preconizados para esta UOPG são os seguintes: 

a) Potenciar a localização das atividades económicas na freguesia e no concelho, 

designadamente através da oferta de espaços industriais infraestruturados e apoiados em 

eixos de mobilidade preferencial; 

b) Integrar física e funcionalmente as áreas de exploração de recursos geológicos que se 

encontram na envolvente; 

c) Promover a criação de condições que potenciem a captação de investimentos externos ao 

concelho e a instalação de novas unidades empresariais/industriais; 

d) Promover a criação de condições para a instalação de unidades empresariais de pequena e 

média dimensão, e, em particular, para as unidades que se pretendem ver deslocalizadas de 

áreas que observam usos dominantes não compatíveis com o uso industrial; 

e) Promover a salvaguarda dos recursos hídricos, decorrentes também da alteração da 

impermeabilização prevista e da relação infiltração/escoamento superficial; 

f) Minimizar os impactes sobre os sistemas gerais de infraestruturas de abastecimento de água, 

de drenagem e tratamento de águas residuais e pluviais, garantindo a provisão das 

infraestruturas necessárias para a correta implementação da área a implementar.  
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4 AÇÕES / PROJETOS PREVISTOS 

No âmbito da legislação em vigor, o Plano Diretor Municipal é acompanhado por um programa de 

execução que contem as disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais 

previstas, bem como sobre os meios de financiamento das mesmas. 

Tal significa que as autarquias no âmbito das suas competências em matéria de elaboração de Planos 

Municipais de Ordenamento do Território devem identificar e programar cenários de atuação com 

recurso a apoios de financiamento, num contexto cada vez mais limitado em termos orçamentais. 

Este quadro de financiamento restrito perspetiva que o município estará cada vez mais dependente 

dos procedimentos e iniciativas dos proprietários e promotores privados, pelo que lhe será acometido, 

essencialmente um papel fundamental enquanto regulador e moderador das intervenções. 

Não obstante, o quadro programático do presente Plano prevê algumas iniciativas de âmbito municipal 

que visam a atuação sobre diversas temáticas, nomeadamente: 

 Ordenamento do Território – com a elaboração de PMOT a escala inferior e estudos 

paisagísticos e biofísicos para áreas de valor paisagístico e ecológico; 

 Infraestruturação – com intervenções previstas na rede de acessibilidades local e 

infraestruturação básica de apoio à população; 

 Proteção do ambiente e conservação da natureza – prevendo ações que visam a melhoria da 

rede hidrológica existente e a criação de zonas de lazer; 

 Rede viária – prevendo ações que têm como objetivo da criação de novos eixos, bem como a 

melhoria dos existentes; 

 Património / turismo – com intervenções previstas na inventariação, requalificação e 

promoção do património existente e do desenvolvimento turístico do concelho. 

Contudo, terá de se ter em atenção que este plano não poderá conter todas as opções e projetos a 

executar no âmbito temporal do Plano até porque as mudanças no território e nos sistemas sociais e 

económicos são cada vez mais rápidas e, como tal, as orientações estratégicas e a visão territorializada 

destas podem rapidamente alterar-se. 

Desta forma apresenta-se de seguida um conjunto de tabelas onde aparecem discriminadas as 

ações/projetos/medidas a executar com vista à prossecução dos objetivos estratégicos e de 

ordenamento do Plano. Estas tabelas encontram-se organizadas por temática e nelas encontra-se 

constante a designação e descrição do projeto ou ação, entidades promotoras e parcerias, estimativas 

de custo e o período de execução dos mesmos. 



 
 
 

Alteração da 1ª Revisão do PDM de Penalva do Castelo 10 

De referir que alguns destes projetos se encontram previstos, considerando a necessidade de 

prossecução da estratégia de ordenamento do território definidas pelo Município de Penalva do 

Castelo.
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Quadro 1: Programa de execução e plano de financiamento 

TEMÁTICA DESCRIÇÃO DO PROJETO/ AÇÃO 

ENTIDADES 

PROMOTORAS 

ESTIMATIVA DE 

CUSTOS 

PRIORIDADE 

FONTE DE FINANCIAMENTO 

(%) 

COBERTURA FINANCEIRA 

CMPC Outros CMPC 
Apoio 

Financeiro 

Ordenamento do 
Território 

UOPG1 - Plano de Urbanização da Vila de Penalva CMPC 75 000 € média 100%   11250€ 63750 

UOPG2 - Estudo Paisagístico do Vale da ribeira de Coja e Mata de Sra. de 
Lourdes 

CMPC 45 000 € média 100%   45 000 € - 

UOPG3 - Estudo Paisagístico do Vale do Dão CMPC 55 000 € média 100%   55 000 € - 

UOPG4 - Plano de Urbanização da Área de Atividades Económicas da 
Servum 

CMPC 35 000 € alta 100%   35 000 € - 

UOPG5 - Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial de 
Esmolfe – Sezures 

CMPC 40 000 € alta 100%   40 000 € - 

Reabilitação urbanística dos arruamentos da Vila CMPC 76 000 € alta 100%   11400€ -64600 

Requalificação urbanística da Praça Magalhães Coutinho - Execução 
CMPC/ FC  

(Portugal 2020) 
312 501 € alta 15% 85% 46 875 € 265 626 € 

Arranjo urbanístico da Praça (Antigo Município)  
CMPC/ FC  

(Portugal 2020) 
829 020 € alta 15% 85% 124 353 € 704 667 € 

Requalificação da Rua 1º de Dezembro  
CMPC/ FC  

(Portugal 2020) 
1 117 620 € alta 15% 85% 167 643 € 949 977 € 

Infraestruturas 
urbanas 

Coletor de esgotos e águas pluviais da zona nascente da vila – Gôje CMPC 15 000 € alta 100% 0% 15 000 € - 

Conduta elevatória e reservatório em Esmolfe CMPC 201 000 € alta 100% 0% 30150 € 170850- 

Execução de ETAR em Vila Cova do Covelo CMPC 45 000 € alta 100% 0% 6750€ 38250 

Saneamento a Quinta da Silva CMPC 6 000 € baixa 100% 0% 6 000 € - 

Saneamento na entrada da Vila (Servum-Sereia) CMPC 93 649 € alta 100% 0% 14047 € 79602- 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de Casal 
Diz/ Quinta do Giestal/ Aldeia Casal Diz  

CMPC 10 000 € baixa 100% 0% 10 000 € - 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de 
Lusindinho/Arvoredo/Lusinde  

CMPC 50 000 € baixa 100% 0% 50 000 € - 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de 
Mareco  

CMPC 25 000 € baixa 100% 0% 25 000 € - 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de 
Oliveira e Roriz 

CMPC 10 000 € baixa 100% 0% 10 000 € - 
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TEMÁTICA DESCRIÇÃO DO PROJETO/ AÇÃO 

ENTIDADES 

PROMOTORAS 

ESTIMATIVA DE 

CUSTOS 

PRIORIDADE 

FONTE DE FINANCIAMENTO 

(%) 

COBERTURA FINANCEIRA 

CMPC Outros CMPC 
Apoio 

Financeiro 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de Pindo 
de Baixo / Outeiro do Pindo  

CMPC 5 000 € baixa 100% 0% 5 000 € - 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de 
Pousadas 

CMPC 20 000 € baixa 100% 0% 20 000 € - 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de Real CMPC 20 000 € baixa 100% 0% 20 000 € - 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de  EAE 
Germil  

CMPC 1 272 066 € alta 15% 85% 190810 € 1081256 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de EAE 
de Sezures 

CMPC 500 000 € alta 15% 85% 75000 € 425000 

Execução dos sistemas de infraestruturação - perímetro urbano de EAE 
Penalva do Castelo 

CMPC 2 000 000 € média 15% 85% 300000 € 1700000 

Proteção do 
ambiente e 

conservação da 
natureza 

Beneficiações e conservações de parques e jardins CMPC 79 510 € alta 15% 85% 11927 € 67584 

Limpeza das margens dos rios Dão e Carapito CMPC 78 220 € alta 15% 85% 11733€ 66487 

Parques de lazer CMPC 7 500 € média 100% 0% 7 500 € - 

Rede Viária  

Beneficiação, elaboração de projetos e execução de vias e caminhos 
rurais 

CMPC 785 944 € média 15% 85% 117892 € 668052 

Variante à vila de Penalva do Castelo – Projeto e execução 
Administração 
central/CMPC 

6 000 000 € baixa 15% 85% 900000 € 5100000 

Implementação de modos suaves na vila de Penalva do Castelo 
Administração 
central/CMPC 

275 000 € média 15% 85% 41 250 € 233 750 € 

Património/ 
Turismo 

Estudos arqueológicos CMPC 2 000 € média 100% 0% 2 000 € - 

Recuperação do património CMPC 53 000 € média 15% 85% 7950 € 45050 

Rotas arqueológicas e património do concelho CMPC 2 000 € alta 100% 0% 2 000 € - 
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TEMÁTICA DESCRIÇÃO DO PROJETO/ AÇÃO 

ENTIDADES 

PROMOTORAS 

ESTIMATIVA DE 

CUSTOS 

PRIORIDADE 

FONTE DE FINANCIAMENTO 

(%) 

COBERTURA FINANCEIRA 

CMPC Outros CMPC 
Apoio 

Financeiro 

Divulgação e promoção das potencialidades concelhias CMPC 7 500 € alta 100% 0% 7 500 € - 

Programa de dinamização turística CMPC 3 000 € alta 100% 0% 3 000 € - 

Rede de percursos culturais CMPC 62 500 € alta 15% 85% 9375 € 53125 
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5 SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

As ações e projetos identificados no Quadro 1 foram organizados de acordo com as diferentes 

temáticas em que se inserem, onde se indica a respetiva prioridade de execução, nomeadamente alta, 

média e baixa, definidas como prazo de implementação previsto pela Câmara Municipal de Penalva do 

Castelo, durante o prazo de vigência do Plano Diretor municipal, ou seja, sensivelmente para os 

próximos 10 anos. 

Tendo em conta esta distribuição de volume financeiro, aplicou-se ao faseamento um calendário 

indicativo de quatro anos de execução para a concretização das duas prioridades mais elevadas, 

ficando os dois últimos anos destinados à execução da prioridade baixa. 

De acordo com os dados disponíveis, conforme apresentados no Quadro 2 a 4 , encontram-se 

identificados um conjunto de 36 ações, sendo que 18 projetos têm alta prioridade, que ascendem a 

quase 4,7 milhões de euros, 9 projetos têm média prioridade e atingem cerca de 3,3 milhões de euros, 

um pouco mais baixo que os de alta prioridade, e os restantes 9 projetos assumem-se com baixa 

prioridade, ascendendo a cerca de 6,6 milhões. 

O valor global estimado do investimento associado ao PDM de Penalva do Castelo é de 14.214.030€, 

sendo que afetos diretamente ao orçamento municipal resultam num valor total de 2.436.405€, ou 

seja, 17,1% do valor global previsto, conforme apresentado no Quadro 3. 

Quadro 2: Investimento total previsto, por prioridade e tipo de ação 

Temáticas alta média baixa Total 

Ordenamento do Território 2 410 141 € 175 000 €  2 585 141 € 

Infraestruturas urbanas 2 126 715 € 2 000 000 € 146 000 € 4 272 715 € 

Proteção do ambiente e conservação da natureza 157 730 € 7 500 €  165 230 € 

Equipamentos de uso coletivo    0 € 

Rede Viária  1 060 944 € 6.000 000 € 7 060 944 € 

Património/ Turismo 75 000 € 55 000 €  130 000 € 

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO 4 769 586 € 3 298 444 € 6 146 000 € 14 214 030 € 

Fonte: CMPC 

Quadro 3: Investimento da CMPC previsto, por prioridade e tipo de ação 

Temáticas alta média baixa Total 

Ordenamento do Território 425 271 € 111 250 €  536 521 € 

Infraestruturas urbanas 331 757 € 300 000 € 146 000 € 777 757 € 

Proteção do ambiente e conservação da natureza 23 660 € 7 500 €  31 160 € 

Rede Viária  159 142 € 900 000 € 1 059 142 € 

Património/ Turismo 21 875 € 9 950 €  31 825 € 

INVESTIMENTO PREVISTO DA CMPC 802 563 € 587 842 € 1 046 000 € 2 436 405 € 

Fonte: CMPC 



 
 
 

Alteração da 1ª Revisão do PDM de Penalva do Castelo 15 

Verifica-se que as ações que concentram maior prioridade são relacionados com as infraestruturas e 

rede viária, que representam cerca de 79,3% do valor global de investimento, resultante da 

necessidade de qualificar as áreas urbanas do concelho e de as dotar com os sistemas básicos de 

infraestruturação. 

Estas áreas são essenciais para a definição do modelo de organização do sistema urbano municipal, no 

sentido de promover a consolidação e a colmatação das áreas de solo urbano, conforme demonstrado 

na fundamentação dos perímetros urbanos apresentada no Relatório do Plano, fomentando ainda a 

fixação da população no concelho e a instalação de novas atividades económicas, que irão permitir 

criar novos postos de emprego. 

As infraestruturas existentes e as ações previstas para a sua manutenção e para o aumento da sua 

capacidade ao longo da vigência do Plano, conforme identificadas no Quadro 4, têm capacidade de 

servir o solo urbano definido na proposta de ordenamento. 

Efetivamente são apostas determinantes do PDM e da política de intervenção no Concelho. 

 

Relativamente ao investimento global, é importante salientar que uma grande parte das ações 

previstas identificadas no Quadro 4, já se encontra, ou será, apoiada financeiramente por candidaturas 

a fundos nacionais ou fundos comunitários, existindo já uma verba prevista de cerca de 11.777.626€, 

ou seja, de 82,9% do valor global.  

O Orçamento Municipal prevê a cobertura financeira de todas as ações previstas pelo PDM para os 

exercícios dos próximos anos, correspondente a cerca de 17,1% do valor total do investimento 

previsto, ou seja, de 2 436 405 €, conforme apresentado no Quadro 3. De referir que o orçamento 

municipal é reajustado anualmente,  em função dos valores apresentado no Quadro 4. 

Nos termos do RJIGT, interessa salientar o seguinte: 

▪ Ações previstas – O valor global estimado do investimento associado ao PDM de Penalva do 

Castelo é de 14.214.030€. Todas as ações já se encontram inscritas nas grandes opções do 

plano de atividades da Câmara Municipal de Penalva do Castelo para os anos 2023 e seguintes 

(documento em anexo); 

▪ Fontes de financiamentos - As fontes de financiamento e a identificação dos apoios 

financeiros (FN/ FC) encontram-se definidos no Quadro 4; 

▪ Orçamento municipal - resulta num valor total de 2.436.405€, ou seja, 17,1% do valor global 

previsto, conforme apresentado no Quadro 3; 
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▪ Apoios financeiros - Existem ações que já se encontram financiadas por fundos comunitários 

(Portugal 2020) e outras que se prevê que venham a ser apoiadas por novas candidaturas a 

fundos nacionais ou a fundos comunitários durante a vigência do Plano, o que resulta na 

redução do investimento por parte do orçamento municipal. Prevê-se um apoio financeiro de 

11.777.626€, ou seja, de 82,9% do valor global; 

▪ Receitas - o município apresenta uma receita para o ano de 2023 de 13.107.655€, incluindo as 

provenientes dos Impostos diretos, Taxas, Rendimentos, Venda de bens e serviços, 

Transferências correntes e Capital, entre outras atribuídas por lei. 

▪ Despesas fixas – de acordo com o último exercício (2021); o município apresenta uma despesa 

fixa, com gastos de funcionamento, no valor de 4.315.102,74€, correspondente a despesas 

com pessoal, aquisição de bens e serviços, juros e outros encargos, e outras despesas 

correntes. 

▪ Capacidade de endividamento atual do município - o município de Penalva do Castelo 

apresenta um saldo positivo, apresentado uma margem disponível de endividamento de 

9.207.931,49€, contudo, de acordo com o Regime Financeiro das Autarquias Locais, o 

município só poderá aumentar o endividamento até 20%, ou seja, 1.841.586,30€. 

Considerando a análise dos dados financeiros, a receita anual e as despesas fixas do município, 

conforme valores apresentados, conclui-se que o município possui robustez financeira para executar 

as ações previstas pelo PDM durante a vigência do Plano. De referi, ainda, que todas estas ações se 

encontram inscritas nas grandes opções do plano de atividades da Câmara Municipal de Penalva do 

Castelo para os anos 2023 e seguintes, conforme é possível verificar no documento em anexo. 
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Quadro 4: Cronograma de execução e investimento total 

TEMÁTICA 
DESCRIÇÃO DO 
PROJETO/ AÇÃO 

ENTIDADES 
Promotoras 

Estimativa 
de Custos  

(valor 
global) 

Priridad
e 

Fonte de 
Financiament

o (%) 
Cobertura financeira Prioridade de execução alta Prioridade de execução média 

Prioridade de 

execução baixa 

CMPC 
FN/ 
FC 

Orçamento 
municipal 

apoio 
financeiro  
(FN/ FC) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Ordenamento 

do Território 

UOPG1 - Plano de 
Urbanização da Vila de 

Penalva 

CMPC 75 000 € média 15% 85% 11 250 € 63 750 €         2 813 € 2 813 € 2 813 € 2 813 €     

UOPG2 - Estudo Paisagístico 
do Vale da ribeira de Coja e 
Mata de Sra. de Lourdes 

CMPC 45 000 € média 100%   45 000 € -         11 250 € 11 250 € 11 250 € 11 250 €     

UOPG3 - Estudo Paisagístico 
do Vale do Dão 

CMPC 55 000 € média 100%   55 000 € -         13 750 € 13 750 € 13 750 € 13 750 €     

UOPG4 - Plano de 
Urbanização da Área de 

Atividades Económicas da 
Servum 

CMPC 35 000 € alta 100%   35 000 € - 8 750 € 8 750 € 8 750 € 8 750 €             

UOPG5 - Plano de Pormenor 
da Área de Acolhimento 
Empresarial de Esmolfe – 

Sezures 

CMPC 40 000 € alta 100%   40 000 € - 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €             

Reabilitação urbanística dos 
arruamentos da Vila 

CMPC 76 000 € alta 15% 85% 11 400 € 64 600 € 2 850 € 2 850 € 2 850 € 2 850 €             

Requalificação urbanística da 

Praça Magalhães Coutinho - 
Execução 

CMPC 312 501 € alta 15% 85% 46 875 € 265 626 € 11 719 € 11 719 € 11 719 € 11 719 €             

Arranjo urbanístico da Praça 
(Antigo Município)  

CMPC 829 020 € alta 15% 85% 124 353 € 704 667 € 31 088 € 31 088 € 31 088 € 31 088 €             

Requalificação da Rua 1º de 
Dezembro  

CMPC 1 117 620 € alta 15% 85% 167 643 € 949 977 € 41 911 € 41 911 € 41 911 € 41 911 €             

Infraestrutura
s urbanas 

Coletor de esgotos e águas 
pluviais da zona nascente da 

vila – Gôje 

CMPC 15 000 € alta 100% 0% 15 000 € - 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 €             

Conduta elevatória e 
reservatório em Esmolfe 

CMPC 201 000 € alta 15% 
85
% 

30 150 € 170 850 € 7 538 € 7 538 € 7 538 € 7 538 €             

Execução de ETAR em Vila 

Cova do Covelo 
CMPC 45 000 € alta 15% 

85

% 
6 750 € 38 250 € 1 688 € 1 688 € 1 688 € 1 688 €             

Saneamento a Quinta da 
Silva 

CMPC 6 000 € baixa 100% 0% 6 000 € -                 3 000 € 3 000 € 

Saneamento na entrada da 

Vila (Servum-Sereia) 
CMPC 93 649 € alta 15% 

85

% 
14 047 € 79 602 € 3 512 € 3 512 € 3 512 € 3 512 €             

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 
urbano de Casal Diz/ Quinta 
do Giestal/ Aldeia Casal Diz  

CMPC 10 000 € baixa 100% 0% 10 000 € -                 5 000 € 5 000 € 

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 

CMPC 50 000 € baixa 100% 0% 50 000 € -                 25 000 € 25 000 € 
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TEMÁTICA 
DESCRIÇÃO DO 

PROJETO/ AÇÃO 

ENTIDADES 

Promotoras 

Estimativa 
de Custos  

(valor 
global) 

Priridad

e 

Fonte de 

Financiament
o (%) 

Cobertura financeira Prioridade de execução alta Prioridade de execução média 
Prioridade de 

execução baixa 

CMPC 
FN/ 
FC 

Orçamento 
municipal 

apoio 
financeiro  
(FN/ FC) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

urbano de 
Lusindinho/Arvoredo/Lusinde  

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 
urbano de Mareco  

CMPC 25 000 € baixa 100% 0% 25 000 € -                 12 500 € 12 500 € 

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 
urbano de Oliveira e Roriz 

CMPC 10 000 € baixa 100% 0% 10 000 € -                 5 000 € 5 000 € 

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 

urbano de Pindo de Baixo / 
Outeiro do Pindo  

CMPC 5 000 € baixa 100% 0% 5 000 € -                 2 500 € 2 500 € 

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 

urbano de Pousadas 

CMPC 20 000 € baixa 100% 0% 20 000 € -                 10 000 € 10 000 € 

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 
urbano de Real 

CMPC 20 000 € baixa 100% 0% 20 000 € -                 10 000 € 10 000 € 

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 
urbano de  EAE Germil  

CMPC 1 272 066 € alta 15% 
85
% 

190 810 € 1 081 256 € 47 702 € 47 702 € 47 702 € 47 702 €             

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 

urbano de EAE de Sezures 

CMPC 500 000 € alta 15% 
85
% 

75 000 € 425 000 € 18 750 € 18 750 € 18 750 € 18 750 €             

Execução dos sistemas de 
infraestruturação - perímetro 
urbano de EAE Penalva do 

Castelo 

CMPC 2 000 000 € média 15% 
85
% 

300 000 € 1 700 000 €         75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 €     

Proteção do 
ambiente e 

conservação 
da natureza 

Beneficiações e conservações 
de parques e jardins 

CMPC 79 510 € alta 15% 
85
% 

11 927 € 67 584 € 2 982 € 2 982 € 2 982 € 2 982 €             

Limpeza das margens dos 

rios Dão e Carapito 
CMPC 78 220 € alta 15% 

85

% 
11 733 € 66 487 € 2 933 € 2 933 € 2 933 € 2 933 €             

Parques de lazer CMPC 7 500 € média 100% 0% 7 500 € -         1 875 € 1 875 € 1 875 € 1 875 €     

Rede Viária 

Beneficiação, elaboração de 

projetos e execução de vias 
e caminhos rurais 

CMPC 785 944 € média 15% 
85
% 

117 892 € 668 052 €         29 473 € 29 473 € 29 473 € 29 473 €     

Variante à vila de Penalva do 
Castelo – Projeto e execução 

Administração 
central/CMPC 

6 000 000 € baixa 15% 
85
% 

900 000 € 5 100 000 €                 450 000 € 450 000 € 

Implementação de modos 
suaves na vila de Penalva do 

Castelo 

Administração 
central/CMPC 

275 000 € média 15% 
85
% 

41 250 € 233 750 €         10 313 € 10 313 € 10 313 € 10 313 €     
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TEMÁTICA 
DESCRIÇÃO DO 

PROJETO/ AÇÃO 

ENTIDADES 

Promotoras 

Estimativa 
de Custos  

(valor 
global) 

Priridad

e 

Fonte de 

Financiament
o (%) 

Cobertura financeira Prioridade de execução alta Prioridade de execução média 
Prioridade de 

execução baixa 

CMPC 
FN/ 
FC 

Orçamento 
municipal 

apoio 
financeiro  
(FN/ FC) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Património/ 
Turismo 

Estudos arqueológicos CMPC 2 000 € média 100% 0% 2 000 € -         500 € 500 € 500 € 500 €     

Recuperação do património CMPC 53 000 € média 15% 
85

% 
7 950 € 45 050 €         1 988 € 1 988 € 1 988 € 1 988 €     

Rotas arqueológicas e 
património do concelho 

CMPC 2 000 € alta 100% 0% 2 000 € - 500 € 500 € 500 € 500 €             

Divulgação e promoção das 

potencialidades concelhias 
CMPC 7 500 € alta 100% 0% 7 500 € - 1 875 € 1 875 € 1 875 € 1 875 €             

Programa de dinamização 
turística 

CMPC 3 000 € alta 100% 0% 3 000 € - 750 € 750 € 750 € 750 €             

Rede de percursos culturais CMPC 62 500 € alta 15% 
85

% 
9 375 € 53 125 € 2 344 € 2 344 € 2 344 € 2 344 €             

  
14 214 

030 € 
- - - 2 436 405 € 11 777 626 € 

200 

641 € 

200 641 

€ 

200 641 

€ 

200 641 

€ 

146 960 

€ 

146 960 

€ 

146 960 

€ 

146 960 

€ 
523 000 

€ 
523 000 

€ 

Notas: 

CMPC – Câmara Municipal de Penalva do Castelo;  
FN/ FC – Fundos nacionais / fundos comunitários
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ANEXO – GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2023 
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