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NOTA DE ABERTURA 

O presente documento corresponde ao relatório final do estudo “Beira Interior Sul: Estratégia de Desenvolvimento 
e Plano de Acção 2007-2013”.  

O estudo, além de ser conformado como um Plano Estratégico para o conjunto da NUTS III – Beira Interior Sul 
(BIS), foi também norteado por objectivos de elaboração de um Plano de Acção enquadratório das prioridades de 
investimento municipal, tendo em vista a contratualização entre os municípios e a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro no quadro da implementação do Programa Operacional da Região Centro. 

O estudo desenvolvido pelo CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, foi realizado em 
estreita articulação com as quatro autarquias da sub-região (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila 
Velha de Ródão) e beneficiou da colaboração de vários outros protagonistas locais com os quais a Equipa 
manteve contacto (nalguns casos através de entrevista personalizada, noutros em Fórum temático de discussão) e 
estimulou à participação. A todos, o CEDRU agradece a disponibilidade e empenho. 

O documento agora apresentado encontra-se estruturado nos seguintes grandes capítulos: 

• Referenciais para a Acção: Diagnóstico; 

• Directrizes para a Acção: Estratégia; 

• Visão Estratégica; 

• Programa de Intervenção. 
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Quadro 1 – Quadro de Bordo: Indicadores de Caracterização Socio-económica 

Indicadores Unidade Ano 
Castelo  
Branco 

Idanha-
a-Nova 

 Penam. 
V. Velha 
Ródão 

Beira 
Interior 
Sul 

Centro 

INDICADORES DE CONTEXTO 
Superfície Km2 2004 1.438,2 1.416,3 563,8 329,9 3.748,2 28.198,7
Freguesias N.º 2004 25 17 12 4 58 1.335
Densidade populacional hab/km2 2005 38,1 7,6 10,7 11,2 20,1 84,5
População Residente N.º 2001 55.708 11.659 6.658 4.098 78.123 2.348.397
Variação População Residente 1991/2001 % 2001 2,6 -14,5 -18,0 -17,4 -3,16 4,0
População dos 0-14 anos N.º 2001 7.369 1.047 642 315 9.373 352.388
População dos 15-64 anos  N.º 2001 35.959 5.869 3.322 2.137 47.287 1.539.331
População com 65 ou mais anos N.º 2001 12.380 4.743 2.694 1.646 21.463 456.678
Índice de dependência de idosos % 2001 34,4 80,8 81,1 77,0 45,4 29,7
Índice de dependência de jovens % 2001 20,5 17,8 19,3 14,7 19,8 22,9
Índice de dependência total % 2001 54,9 98,7 100,4 91,8 65,2 52,6
Taxa de Natalidade ‰ 2005 8,8 5,7 5,4 4,0 7,8 9,1
Taxa de Mortalidade ‰ 2005 14,3 26,2 22,8 34,4 17,7 11,6
Índice de Envelhecimento % 2005 174,2 492,3 504,8 551,7 236,8 140,1
Taxa de crescimento efectivo % 2005 -0,41 -1,93 -1,85 -2,5 -0,85 0,25
Taxa de crescimento natural % 2005 -0,55 -2,05 -1,74 -3,04 -0,99 -0,25

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Taxa de Desemprego % 2001 5,4 8,3 8 6,4 6,0 5,8
Taxa de Analfabetismo N.º 2001 12,6 32,1 28,8 20,0 17,4 10,9
Pop. residente sem nível de ensino N.º 2001 8.882 3.878 2.027 918 15.705 363.302
Pop. residente com o ensino básico N.º 2001 31.709 6.447 3.855 2.629 44.640 1.430.392
Pop. residente com o ensino secundário N.º 2001 8.176 855 499 346 9.876 324.136
Pop. residente com o ensino médio N.º 2001 435 33 24 17 509 13.510
Pop. residente com o ensino superior N.º 2001 6.506 446 253 188 7.393 217.057
Espaços internet N.º 2001 0 0 1 1 (aprovado) 2 nd
Utilizadores das bibliotecas (para consulta) N.º 2003 64.742 3.711 526 2.225 71.204 2.959.407
Enfermeiros por 1000 habitantes N.º 2004 7,8 1,7 1,8 3,4 6,2 4,4
Médicos por 1000 habitantes N.º 2004 3,3 0,5 0,8 0,3 2,6 2,8
Hospitais (Públicos e Privados) N.º 2004 1 0 0 0 1 52
Centros de Saúde (Com e Sem Internamento) N.º 2004 1 1 1 1 4 109
Pop. Residente c/ 15 ou + anos cujo principal meio de vida é o RMG N.º 2001 102 12 49 2 165 7.384
Pop. Residente c/ 15 ou + anos cujo principal meio de vida é Reforma/Pensão N.º 2001 14.171 5.164 2.963 1.749 24.047 541.898
Pop. Residente c/ 15 ou + anos cujo principal meio de vida é Apoio Social N.º 2001 183 49 24 9 265 5.923
Pensionistas em 31.12.05 N.º 2005 16.262 5.417 3.283 1.872 26.834 664.726
Pensionistas em 31.12.05 por 100 habitantes N.º 2004 29,2 46,5 49,3 45,7 34,3 28,3
Ganho médio mensal TCO nos estabelecimentos Euros 2003 681,38 592,07 588,79 1.100,85 687,60 728,70
Edifícios não acessíveis a pop. c/ mobilidade condicionada % 2001 34,0 17,5 23,3 22,5 27,5 34,5
Fogos construídos em habitações novas para habitação N.º 2005 468 91 13 12 584 17.282
% de Alojamentos Não Clássicos no total de alojamentos familiares N.º 2001 0,3 0,2 0,1 1,2 0,3 0,3

COMPETITIVIDADE ECONÓMICA 
Taxa de Actividade % 2001 45,2 31,9 29,6 36,4 41,4 45,5
População Empregada CAE 0 N.º 2001 1.258 1.064 313 161 2.796 68.479
População Empregada CAE 1-4 N.º 2001 7.956 652 533 497 9.638 383.536
População Empregada CAE 5-9 N.º 2001 14.606 1.691 971 738 18.006 554.358
População Empregada N.º 2001 23.820 3.407 1.817 1.396 30.440 1.006.373
População Empregada CAE 0 % 2001 5,3 31,2 17,2 11,5 9,2 6,8
População Empregada CAE 1-4 % 2001 33,4 19,1 29,3 35,6 31,7 38,1
População Empregada CAE 5-9 % 2001 61,3 49,6 53,4 52,9 59,2 55,1
Capacidade de Alojamento por 1000 habitantes N.º 2005 13,0 56,3 3,1 0 17,7 14,9

QUALIDADE AMBIENTAL 
Alojamentos com água N.º 2001 20.628 4.696 2.732 1.657 29.713 678.566
População servida por sistemas de abastecimento de água % 2004 100,0 100,0 100,0 98,0 99,9 97,1
População servida por sistemas de drenagem de águas residuais % 2004 98,0 100,0 95,0 92,0 97,7 70,5
População servida por estações de tratamento de águas residuais % 2004 96,0 80,0 55,0 65,0 88,8 59,2
Freguesias cujo destino das águas residuais não tratadas são os cursos de água % 2002 56,0 70,6 83,3 75,0 67,2 41,7
Alojamentos com Electricidade N.º 2001 21.285 5.009 2.894 1.704 30.892 827.261
Consumo de energia eléctrica por consumidor doméstico Milh.kWh 2004 2,1 1,2 1,1 1,4 1,8 2,2
Consumo de energia eléctrica por consumidor agricultura Milh.kWh 2004 2,6 24,3 1,9 8,2 6,7 4
Consumo de energia eléctrica por consumidor indústria Milh.kWh 2004 50,5 1,9 16,7 529,9 85,5 138,6
Freguesias equipadas com Rede de Gás Natural % 2002 0 0 0 0 0 4,7
Edifícios com recolha de resíduos sólidos urbanos N.º 2001         40.019 913.865
Edifícios sem recolha de resíduos sólidos urbanos N.º 2001         3.654 78.456
Consumo de combustível automóvel por habitante Tep/hab 2004 0,61 0,26 0,43 1,14 0,57 0,8

GOVERNANÇA 
Taxa de Abstenção na eleição para a Presidência da República % 2001         nd 49,1
Taxa de Abstenção na eleição para a Assembleia da República % 2005 33,3 35,1 41,5 29,9 34,2 35,9
Taxa de Abstenção na eleição para o Parlamento Europeu % 2004 61,0 58,8 68,8 52,2 60,9 63,3
Taxa de Abstenção na eleição para as Autarquias Locais % 2005 39,9 25,3 26,5 24,0 35,5 37,0
PDM   2005 revisão  revisão  na na
Ano de publicação em Diário da República    1994 1994 1994 1994 na na
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1. REFERENCIAL PARA A ACÇÃO: DIAGNÓSTICO 

 

1.1. Diagnóstico Sectorial 

 

1.1.1. Território e Sistema Urbano 

A NUTS II Beira Interior Sul é uma das 12 sub-regiões da Região Centro, constituída pelos concelhos de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão. Este território é marcado por três factores, de 
natureza eminentemente geográfica, relevantes para a compreensão das dinâmicas sociais e económicas que aí 
se desenvolvem: a vastidão territorial, a interioridade e a proximidade da fronteira. 

 
Figura 1 - Beira Interior Sul - Inserção Regional 

 

Trata-se, com efeito, de um território vasto e pouco povoado: dois dos concelhos que a integram, Castelo Branco e 
Idanha-a-Nova, contam-se entre os maiores do País e, no contexto da Região Centro, esta é a segunda maior 
sub-região em termos de área (13,2% do total). Contudo, os seus 78.123 habitantes representam apenas 3,2% da 
população regional, apresentando ainda a densidade populacional mais baixa (20,3 hab/km2). 

A sua localização relativamente aos grandes centros urbanos do litoral e a Espanha são factores que têm sido 
entendidos, no primeiro caso, como uma limitação e, no segundo, como uma potencialidade desaproveitada. Nos 
últimos anos, com a melhoria substancial das acessibilidades inter-regionais e internacionais decorrente da 
construção da A23 e com a entrada de Portugal no Mercado Único Europeu, esses condicionalismos foram 
significativamente atenuados. Todavia, a sua minimização colocou em evidência outras debilidades, associadas à 
condição de interioridade, que se revelam tão – ou mais – limitadoras para o desenvolvimento regional e com as 
quais a BIS continua a debater-se: o baixo nível de empreendedorismo e inovação, a falta de massa crítica e o 
défice de qualificações profissionais. 

O sistema urbano define-se com base nas relações de dependência dos aglomerados de nível inferior 
relativamente às sedes de concelho e, noutro nível, em função do forte efeito polarizador da cidade de Castelo 
Branco sobre Vila Velha de Ródão e Idanha-a-Nova, que se estende ainda até ao Pinhal Interior Sul. Quanto a 
Penamacor, a intensidade dos fluxos sociais e económicos com Castelo Branco é tradicionalmente menor, o que 
se deverá à maior proximidade a Covilhã e ao Fundão. 
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Neste contexto, a cidade de Castelo Branco tem conseguido afirmar-se como o principal pólo de desenvolvimento 
socio-económico e reforçar a sua importância no eixo urbano Guarda-Covilhã-Fundão-Castelo Branco. O efeito 
polarizador da cidade, suscitado pela maior dimensão do seu mercado de trabalho e pelo nível superior de 
serviços públicos e privados que, cada vez mais, tem vindo a oferecer, é evidenciado pelo crescimento 
demográfico relativamente expressivo que o concelho registou entre 1991 e 2001 (2,6%). Este aumento contrasta 
claramente com as perdas acentuadas observadas nos restantes municípios, onde a variação populacional no 
mesmo período foi entre -14,5% e -18,0%. 

Durante o último Quadro Comunitário de Apoio, Castelo Branco beneficiou de uma grande intervenção de 
valorização do espaço urbano, desenvolvida maioritariamente no âmbito do Programa POLIS. Esta intervenção 
permitiu a requalificação dos principais espaços públicos e a renovação e projecção da imagem da cidade, 
contribuindo para reforçar a sua atractividade e competitividade territorial. Da mesma forma, diversas acções de 
valorização urbana foram realizadas nas restantes sedes de concelho, embora com menor escala e impactes mais 
modestos. 

Por outro lado, os investimentos realizados com financiamentos comunitários, sobretudo enquadrados nos 
Programas Operacionais Regionais do Centro, possibilitaram também a valorização do espaço rural, 
designadamente através de acções como a Acção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior, o Programa de 
Recuperação das Aldeias Históricas e o Plano de Desenvolvimento Sustentado das Aldeias de Xisto. Estas 
acções levaram à requalificação do espaço público e do edificado em várias aldeias, que passaram a beneficiar da 
sua integração em redes de promoção turística que promovem a sua imagem e dinamizam a economia local. 

A dimensão do território levanta, cada vez mais, questões preocupantes relacionadas com a gestão sustentável 
das redes de infra-estruturas e equipamentos e, consequentemente, com a eficácia dos serviços prestados. 

No respeitante aos equipamentos culturais, desportivos e de lazer, durante os últimos períodos de programação 
assistiu-se a um grande esforço para suprir as lacunas que se verificavam neste domínio. Actualmente, 
equipamentos como o Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova, o recuperado Cine-Teatro Avenida e o Centro 
para o Estudo das Artes de Belgais, em Castelo Branco e a nova Casa das Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha 
de Ródão, fazem prova da qualidade dos investimentos realizados e suscitaram novas oportunidades para o 
desenvolvimento do panorama cultural regional. 

Da mesma forma, também o parque de equipamentos desportivos e de lazer foi enriquecido nesse período com 
estádios municipais, piscinas, pavilhões gimnodesportivos, courts de ténis e campos de jogos, com um nível de 
resposta adequado para as necessidades locais. No entanto, apesar da oferta existente ser suficiente para 
utilizações à escala concelhia/regional, é sentida a carência de um equipamento multiusos com capacidade para 
receber eventos de escala superior, como grandes produções artísticas, congressos ou grandes eventos 
desportivos. 

Analisando o número de médicos e enfermeiros disponíveis por 1.000 habitantes, a BIS apresenta valores muito 
favoráveis comparando com o restante território regional, apenas secundada pelo Baixo Mondego. Não obstante, 
registam-se carências pontuais ao nível dos equipamentos de proximidade, que decorrem sobretudo da 
dificuldade em assegurar a cobertura de uma área tão vasta. 

A tendência acentuada de envelhecimento demográfico tem aumentado as necessidades de protecção social, 
sobretudo no que se refere à população idosa. Esta situação abriu janelas de oportunidade para a criação de 
novos equipamentos e serviços, públicos e privados, criando postos de trabalho que fixam e atraem população 
jovem e, através da reciclagem de activos, contribuem para o combate ao desemprego entre a população adulta. 

 

1.1.2. Competitividade Económica e Territorial 

Base Económica 

Da análise da evolução recente dos indicadores de produtividade em Portugal e na Região Centro, é evidente, em 
primeiro lugar, que toda a região apresenta uma produtividade inferior à média nacional e que, em segundo lugar, 
existem diferenças, na ordem dos 2% a 3%, entre a produtividade nas NUTS III do litoral e do interior. Neste 
contexto, a BIS encontra-se claramente numa posição intermédia, embora a partir de 1999 tenha vindo a divergir 
ligeiramente das sub-regiões do litoral. 
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Figura 2 – Evolução da Produtividade em Portugal e na Região Centro, por NUTS III (1995 a 2003 - %) 
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           Fonte: INE 
 

No tecido empresarial local existe um claro predomínio das micro e pequenas empresas, uma realidade que tem 
vindo a consolidar-se ao longo da última década, com a progressiva terciarização da base económica, sustentada 
em grande medida no crescimento do peso relativo do comércio a retalho, dos serviços pessoais e sociais e da 
restauração, a par do desenvolvimento de alguns serviços públicos. 

As actividades do sector primário, apesar de serem as menos significativas em termos de VAB, de número de 
sociedades ou de pessoal ao serviço, continuam a ter uma importância considerável, evidenciada pela 
comparação com as demais NUTS III do Centro. Efectivamente, a BIS é uma das sub-regiões em que o peso do 
sector primário no VAB é maior (11%), sendo superior à média regional e à média nacional. 

Segundo o PNPOT, grande parte dos territórios rurais enquadram-se numa situação-tipo de domínio da agricultura 
extensiva com potencial agro-ambiental, “(...) caracterizada pela conjugação das seguintes circunstâncias: baixa 
densidade e envelhecimento populacional; largo predomínio de grandes e médias explorações agrícolas com 
sistemas de produção extensiva (agrícola, pecuária e florestal), nem sempre competitivos num contexto agro-
comercial mais concorrencial, mas em regra com boas condições de desenvolvimento de serviços agro-ambientais 
e rurais que se baseiem na abundância e qualidade do ambiente natural e da paisagem (por exemplo, 
conservação da natureza e da biodiversidade, actividade cinegética, turismo de natureza e outras actividades de 
lazer e educativas)1. 

Nos últimos anos, tem sido feita uma aposta na certificação da qualidade e valorização no mercado dos produtos 
tradicionais, através da constituição de Denominações de Origem Protegida e Identificação Geográfica Protegida, 
designadamente do azeite (DOP Azeites da Beira Baixa), do borrego (IPG Borrego da Beira) do cabrito (IGP 
Cabrito da Beira) e do porco (toda a sub-região inclui-se na DOP Carne de Porco Alentejano), do queijo (DOP 
Queijos da Beira Baixa), do vinho (DOC Beira Interior). 

Na indústria transformadora, quatro actividades evidenciam-se em termos de volume de vendas: as indústrias 
alimentares, da bebida e do tabaco; a indústria têxtil, um dos sectores tradicionais, embora em declínio; a indústria 
da pasta de papel, pela localização em Vila Velha de Ródão de uma das maiores empresas portuguesas do 
sector; e a fabricação de máquinas e equipamentos, com maior expressão em Castelo Branco. 

De um modo geral, as zonas industriais e de localização empresarial existentes são pouco especializadas, 
ocupadas maioritariamente por pequenas indústrias e serviços que anteriormente já estavam instalados nestes 
concelhos. Existe, contudo, uma importante excepção: a Zona Industrial de Castelo Branco, dotada de boas 

                                                 

1 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Relatório do Programa Nacional de Política de 
Ordenamento do Território, Dezembro de 2006. 
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acessibilidades inter-regionais e internacionais, é a maior área empresarial do Centro e, sobretudo durante a 
década de oitenta, teve um papel fundamental na captação de investimentos no território regional. 

Embora algumas destas zonas de localização empresarial tenham planos para a sua expansão (a de Castelo 
Branco, inclusive), os investimentos mais urgentes serão ao nível da requalificação, do reordenamento e da 
qualificação dos sistemas de gestão, o que poderá passar, por exemplo, pela criação de incubadoras de 
empresas, pelo redimensionamento dos lotes para os ajustar a procuras diferenciadas, ou simplesmente pela 
valorização dos espaços públicos e áreas sociais. 

Quanto ao sector terciário, predominam as actividades do comércio a retalho e os serviços sociais e pessoais. Em 
Castelo Branco, onde estão instalados os principais serviços de administração pública, saúde, educação e 
segurança a nível distrital, regista-se naturalmente um peso relativamente maior dos serviços públicos. 

O turismo é uma actividade ainda pouco desenvolvida. Sem recursos para a atracção de um turismo de massas, a 
BIS tem apostado na valorização dos recursos existentes e no desenvolvimento de alguns nichos de mercado, 
principalmente do turismo cultural. Com a oferta actualmente existente, tem potencial para a atracção de visitantes 
numa lógica de shortbreaks e em articulação com outros produtos turísticos mais consolidados, designadamente 
com o produto “Serra da Estrela”. 

A sua riquíssima herança cultural e o seu vasto património arqueológico, histórico e arquitectónico estão cada vez 
mais a ser valorizados, impulsionados primeiramente por investimentos públicos na reabilitação urbana e dos 
espaços rurais (Aldeias Históricas, Aldeias de Xisto), que têm contribuído para alavancar o sector do turismo. No 
entanto, mais do que estratégias de desenvolvimento da actividade turística, estas políticas têm como objectivo 
primordial a fixação e atracção populacional através da criação de alternativas ao desenvolvimento económico das 
áreas rurais. Outras iniciativas recentes, como a criação do GEOPARQUE NATURTEJO, poderão impulsionar o 
desenvolvimento do turismo de natureza e, previsivelmente, algumas variantes de turismo em espaço rural, 
explorando os inúmeros recursos naturais que aqui se encontram. 

 

Recursos Humanos e Empregabilidade 

Como resultado de décadas de declínio económico e de graves crises que afectaram os sectores económicos 
tradicionais, assistiu-se, ao longo da segunda metade do século XX, a um progressivo despovoamento cujas 
causas são bem conhecidas: o êxodo rural, a emigração e a diminuição do saldo natural. Estes factores 
concorreram para a existência de diversas debilidades no domínio dos recursos humanos, que foram cada vez 
mais assumindo um carácter estrutural. 

Por sua vez, associado a este fenómeno de erosão demográfica observa-se igualmente um processo de 
envelhecimento da população, que aqui assume proporções extremas. Refira-se que, em 2004, o índice de 
envelhecimento médio em Portugal era de 108,7% e na Região Centro era de 138%: na BIS, esse valor era de 
236%. 

Entre 1991 e 2001, a evolução do efectivo e da estrutura etária da população manteve a tendência de 
despovoamento e envelhecimento, embora se tenham registado evoluções muito distintas entre os quatro 
concelhos: Castelo Branco foi o único onde se verificou um crescimento da população total e da população em 
idade activa, registando o menor decréscimo de jovens; pelo contrário, nos restantes concelhos observaram-se 
decréscimos muito acentuados da população jovem e em idade activa, particularmente em Penamacor. 

 

Quadro 2- Evolução e Estrutura Etária da População (1991 - 2001) 

População 
População jovem  

(0-14) 
População em idade activa  

(15-64) 
População idosa  

(> 65) 
2001 1991/2001 2001 1991/2001 2001 1991/2001 2001 1991/2001 

Unidade  
Geográfica 

N.º % N.º % N.º % N.º % 
PORTUGAL 10.356.117 5,0% 1.656.602 -16,0% 7.006.022 6,9% 1.693.493 26,1% 
Centro 2.348.397 4,0% 352.388 -17,7% 1.539.331 5,5% 456.678 22,7% 
Beira Interior Sul 78.123 -3,6% 9.373 -23,0% 47.287 -4,2% 21.463 10,2% 
Castelo Branco 55.708 2,6% 7.369 -17,6% 35.959 3,2% 12.380 17,8% 
Idanha-a-Nova 11.659 -14,5% 1.047 -36,4% 5.869 -18,3% 4.743 -1,1% 
Penamacor 6.658 -18,0% 642 -37,5% 3.322 -26,5% 2.694 5,0% 
V. V. de Ródão 4.098 -17,4% 315 -43,0% 2.137 -23,9% 1.646 2,9% 

Fonte: INE, Censos de 1991 e 2001 
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Outra tendência que se tem verificado é a de progressiva concentração da população residente nas vilas sedes de 
concelho e, sobretudo, na cidade sede de distrito. Entre 1991 e 2001, a cidade de Castelo Branco registou uma 
taxa de crescimento da população residente de 14,8%, bastante superior à média das cidades portuguesas, que 
foi de 3,9%2. 

O envelhecimento populacional tem implicado o agravamento dos problemas da população idosa, tendo havido 
um aumento acentuado das carências existentes ao nível das respostas sociais. Efectivamente, considerando a 
proporção de pensionistas na população total (35,5%) ou a relação entre pensionistas e a população activa 
(58,92%), a BIS apresenta dos piores rácios da Região Centro, apenas ultrapassada pelo Pinhal Interior Sul. 
Apesar do surgimento de alguns investimentos privados, o nível médio das pensões de reforma da maior parte da 
população idosa implica, de um modo geral, a necessidade de respostas mais abrangentes, mais solidárias e 
melhor adequadas à verdadeira dimensão do problema. 

A somar a estas debilidades, regista-se ainda um grande défice de qualificações, um factor crítico que condiciona 
drasticamente a competitividade territorial. A população sem qualquer nível de ensino corresponde a 20,1% do 
total, enquanto que com o ensino básico representa 57,1%. Apenas 12,6% possui o ensino secundário e 10,2% 
apresenta habilitações médias ou superiores. Refira-se que a taxa de analfabetismo é de 17,4%, quase 10% 
superior à média nacional. Ainda assim, deve-se sublinhar que a proporção de empregados com habilitações de 
nível médio, secundário e superior está acima da média regional. 

As debilidades são mais evidentes ao não considerarem-se os valores relativos a Castelo Branco, onde o nível de 
qualificação é claramente superior. Em Idanha-a-Nova e em Penamacor, cerca de um terço dos residentes não 
tem qualquer nível de ensino. Nestes concelhos e em Vila Velha de Ródão, a população com habilitações médias 
ou superiores representa menos de 5% do total. 

Estes indicadores revelam um atraso da BIS relativamente ao nível de qualificações médio na Região Centro e no 
País, mais evidente na proporção da população sem qualquer nível de ensino e com o ensino básico. A 
persistência de uma elevada taxa de abandono escolar indicia que esta situação ainda estará longe de ser 
resolvida. 

Ao longo dos últimos anos, a taxa de desemprego tem vindo a registar aumentos significativos em Portugal, como 
resultado da concorrência acrescida dos mercados internacionais. Em 2001, a BIS registava um valor de 6%, 
inferior à média do continente (6,9%) mas, ainda assim, superior à média regional (5,8%). 

Entre 1991 e 2001 observou-se um crescimento substancial da taxa de actividade, acompanhando as tendências 
nacionais e regionais. Analisando este fenómeno segundo a sua repartição por géneros, verifica-se que esse 
crescimento foi sustentado essencialmente num aumento significativo (cerca de 8%) da população activa feminina. 

 

Quadro 3 - Evolução das Taxas de Actividade da População, por Género (1991 e 2001) 

Taxa de Actividade 
Taxa de Actividade 

(Homens) 
Taxa de Actividade 

(Mulheres) 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Unidade  
Geográfica 

% % % % % % 
PORTUGAL 44,6 48,2 54,3 54,8 35,5 42,0 
Centro 41,6 45,5 52,3 52,9 31,6 38,6 
Beira Interior Sul 36,5 41,4 46,7 48,5 27,2 34,9 
Castelo Branco 41,0 45,2 50,6 51,5 32,2 39,5 
Idanha-a-Nova 25,7 31,9 37,8 41,6 14,9 22,9 
Penamacor 28,1 29,6 37,8 37,6 18,9 22,2 
Vila Velha de Ródão 30,3 36,4 42,3 46,0 19,2 27,6 
Fonte: INE, Censos de 1991 e 2001 

 

Acessibilidades 

A rede de acessibilidades encontra-se estruturada em torno de um corredor bimodal, orientado no sentido Norte-
Sul, formado pelo IP2 e pela Linha da Beira Baixa. Este corredor é a principal via de comunicação inter-regional e 
internacional da BIS: permite a ligação com o litoral Centro e Sul, através da ligação ao IP1-A1 em Torres Novas e 
à Linha do Norte; com o Norte do País, através da ligação na Guarda com o IP5-A25 e o prolongamento do IP2 
para Trás-os-Montes; com Espanha e o resto da Europa, através da ligação do IP5-A25 à fronteira de Vilar 
Formoso e a ligação ferroviária internacional. 

                                                 

2 INE, Atlas das Cidades de Portugal, 2002. 
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Figura 3 - Rede de Acessibilidades na BIS 

 
 

A reconversão do IP2 em auto-estrada e a sua exploração sem custos para o utilizador (modelo SCUT) 
representou uma grande aposta no desenvolvimento de todo o interior Centro, com o propósito de contribuir para a 
atracção de investimentos e para a fixação da população. Por outro lado, esta via tem também uma grande 
importância estratégica na articulação do litoral Centro e Sul com a principal fronteira do País e com o Norte de 
Espanha. 

No entanto, a BIS continua relativamente mal servida em termos de ligações rodoviárias transfronteiriças, que 
permitam reforçar as relações sociais e económicas nessa zona raiana. As ligações rodoviárias às fronteiras de 
Monfortinho e Segura, quer do lado português, quer do lado espanhol, não oferecem condições de circulação que 
lhes permitam competir com as fronteiras de Vilar Formoso e Caia. 

Esta situação poderá inverter-se com a construção do IC31 (Castelo Branco – Monfortinho) e da EX-A1 
(Monfortinho – Plasencia – Navalmoral de la Mata), que permitirá a ligação do IP2 a Madrid, ficando a capital 
espanhola a menos de 350 km de Castelo Branco, por auto-estrada. Do lado espanhol, encontra-se já em 
funcionamento o troço Plasencia – Navalmoral de la Mata e encontra-se em estudo o traçado do troço Plasencia – 
Monfortinho, por Coria. Em Portugal, ainda se encontra em estudo o traçado a adoptar, existindo um compromisso 
político do actual Governo para a sua concretização. Neste sentido, os autarcas da BIS têm-se mobilizado para 
que esse traçado sirva igualmente os concelhos de Idanha-a-Nova e Penamacor, potenciando o desenvolvimento 
dos seus parques empresariais, maximizando os impactes socio-económicos positivos esperados no território. 

No respeitante às ligações rodoviárias intra-regionais, após os investimentos na requalificação das estradas 
nacionais e municipais realizados durante os anteriores períodos de programação comunitária, os principais 
constrangimentos existentes prendem-se com a inexistência de uma ligação mais eficaz de Penamacor ao IP2-
A23, o que poderia ser solucionado com o reperfilamento de 13 km da EN345 no concelho do Fundão, e a ligação 
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de Idanha-a-Nova a Castelo Branco, via Mata e Escalos de Baixo, cuja concretização corresponderia a 12 km de 
construção e a um investimento aproximado de 500.000€. 

Com a melhoria das acessibilidades rodoviárias, a Linha da Beira Baixa tem vindo a perder a sua relevância para 
a conexão externa da BIS. Não obstante, tem beneficiado ao longo dos últimos anos de diversas intervenções de 
modernização (electrificação e instalação de sistemas de sinalização electrónica e controlo da velocidade) que 
permitem que se mantenha como uma ligação estratégica complementar da Beira Interior com o litoral e com a 
Europa (através das ligações ferroviárias mais próximas: Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro e Marvão-Valencia de 
Alcântara), o que é sobretudo válido para o tráfego de mercadorias. 

Quanto às infra-estruturas aeroportuárias, dos três aeródromos (todos localizados em Idanha-a-Nova), dois – o 
Aeródromo de Castelo Branco e o Aeródromo Municipal de Monfortinho – têm potencial para se desenvolverem, 
em articulação com alguns grandes investimentos turísticos já previstos, oferecendo assim melhores condições 
para a atracção de segmentos como o do turismo sénior, do turismo cinegético ou do golfe. Outras oportunidades 
poderão igualmente surgir da generalização dos voos de baixo custo e do crescente interesse por aeródromos 
regionais de pequena dimensão pelas companhias que, a nível europeu, operam no modelo low-cost. 

 

Inovação e Sistema de Ciência e Tecnologia 

O aumento da produtividade e a mudança da base económica requerem uma particular atenção aos aspectos da 
inovação e da ciência e tecnologia. A Estratégia de Lisboa acentua a relevância do conhecimento para o 
desenvolvimento económico na Europa. O sistema de ciência e tecnologia e o envolvimento activo das empresas 
e de instituições de interface para a difusão do conhecimento tecnológico entre empresas são indispensáveis para 
a concretização destes objectivos. 

Contudo, não obstante algumas situações excepcionais, a BIS continua a registar um atraso considerável ao nível 
do desenvolvimento das actividades de I&D e da introdução de factores de inovação no seu tecido empresarial. 

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), com uma oferta formativa diversificada repartida por seis Escolas 
Superiores, é a instituição de Ensino Superior com maior relevância no contexto sub-regional. A descentralização 
deste instituto, com a Escola Superior de Gestão a funcionar em Idanha-a-Nova, contribuiu para uma melhor 
distribuição territorial dos impactes positivos decorrentes da sua actividade.  

Após um crescimento muito significativo entre 1993 e 2000, em que praticamente triplicou o número de alunos, 
esta instituição registou, nos anos seguintes, uma ligeira diminuição que acompanhou a tendência nacional, 
invertida mais recentemente. 

 

Figura 4 – Evolução do Número de Alunos Inscritos no Ensino Superior (1990 a 2003) 
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         Fonte: Observatório da Ciência e do Ensino Superior, 2004 
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O número de instituições com unidades de I&D é ainda muito reduzido, limitando-se fundamentalmente ao IPCB e 
a alguns organismos estatais, como a Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior Sul, que tem instaladas 
três unidades experimentais em Castelo Branco. 

Quanto aos centros de transferência de tecnologia, existe actualmente uma única entidade. Trata-se do Instituto 
da Soldadura e Qualidade, em cujas actividades se incluem inspecções técnicas de controlo da qualidade de 
instalações, equipamentos e produtos, assistência técnica ao nível da engenharia industrial e de produção, 
metrologia, assim como um conjunto de serviços transversais no âmbito da garantia da qualidade, higiene e 
segurança, ambiente e energia. 

Por fim, está prevista a criação de um centro de investigação de agricultura científica e tecnológica em Idanha-a-
Nova, na localidade de Ladoeiro. Este centro de investigação irá desenvolver a sua actividade associado aos 
investimentos que a GLOBAL GREEN está a realizar para a produção de bioetanol a partir de cana-de-açúcar e 
sorgo sacarino, em articulação com o IPCB. 

 

1.1.3. Qualidade Ambiental 

Algumas das maiores potencialidades da BIS estão relacionadas com a riqueza do património e dos recursos 
naturais. De facto, estes recursos encerram diversas possibilidades para o seu desenvolvimento sustentável, 
muitas das quais estão já a ser exploradas. Refira-se que 11,5% do seu território se encontra classificado como 
área protegida, repartida pelo Parque Natural do Tejo Internacional e pela Reserva Natural da Serra da Malcata.  

 

Figura 5 – Espaços de Protecção Natural na BIS 

 
     Fontes: ICN, Naturtejo 
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De modo a valorizar o vasto património natural existente nesta zona do País, encontra-se em fase de 
implementação o primeiro Geoparque constituído em território português, o GEOPARK NATURTEJO da Meseta 
Meridional. O Geoparque engloba os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão e ainda 
Nisa, Proença-a-Nova e Oleiros. 

Os objectivos da Naturtejo passam, sobretudo, por promover e rentabilizar no mercado turístico os recursos 
naturais existentes, numa perspectiva integradora e de valorização do vasto património arqueológico, histórico, 
arquitectónico e etnográfico que aqui também se encontra, contribuindo igualmente para a promoção da cultura 
raiana. 

Para além do Parque e da Reserva Natural, constituem atracções do GEOPARQUE NATURTEJO três áreas 
protegidas no âmbito da Rede Natura 2000, duas Important Bird Áreas e diversos geosítios. Deve-se destacar a 
riqueza da fauna local, desde o lince da Malcata até aos abutres e outras aves de interesse que aqui se podem 
observar e que poderão estimular a promoção e o desenvolvimento do birdwatching. 

Outras potencialidades ambientais residem na riqueza dos seus recursos hídricos. Sendo um território 
relativamente acidentado e inserido na bacia hidrográfica do Rio Tejo, é coberto por uma rede densa de linhas de 
água, que oferece boas condições para o seu armazenamento e para a produção hidroeléctrica.  

De referir também que existem aqui importantes recursos termais, sobretudo nas Termas de Monfortinho, cuja 
reabilitação está prevista com a realização de um grande investimento turístico e a construção de um campo de 
golfe. 

Para além das grandes barragens com aproveitamento hidroeléctrico, existem diversas pequenas barragens e 
represas um pouco por todo o espaço regional, que abastecem as culturas de regadio, existindo projectos de 
expansão de centrais mini-hídricas em exploração.  

As zonas mais a Norte, no concelho de Penamacor, beneficiam já da exploração do primeiro bloco a ser concluído 
do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira: o bloco da Meimoa beneficia uma área regável de 3.400 ha e 
verá associada brevemente a construção da Central Hidroeléctrica do Meimão. Por sua vez, o aproveitamento de 
algumas barragens para fins recreativos tem sido cada vez mais promovido pelas autarquias de modo a gerar 
investimentos no sector do turismo e a diversificar a oferta de espaços de lazer. 

A produção de energia a partir fontes renováveis não está limitada apenas às centrais hidroeléctricas. Estão 
implementados ou projectados diversos outros modos de produção de energias renováveis, alguns dos quais 
bastante inovadores, que poderão mesmo vir a constituir, num futuro próximo, um pequeno cluster produtivo com 
expressão regional.  

Segundo a Direcção-Geral de Energia e Geologia, excluindo a grande hídrica, o distrito de Castelo Branco é o 
quinto a nível nacional com maior potência instalada produzida a partir de fontes de energia renovável3. 
Considerando apenas a energia eólica, é o terceiro com maior capacidade instalada (188 MW, em Maio de 2007). 
Ainda segundo a mesma fonte, apesar da existência de diversos aproveitamentos hidroeléctricos, mais de 50% da 
potência licenciada para fontes de energia renovável no distrito provém da energia eólica, o que representa boas 
perspectivas para o seu desenvolvimento. 

Porventura o projecto mais inovador consiste na produção de bioetanol a partir de cana-de-açúcar e sorgo 
sacarino em Idanha-a-Nova. Desenvolvido pela multinacional GLOBAL GREEN com o apoio da autarquia e 
candidatado a Projecto de Interesse Nacional junto da Associação Portuguesa de Investimento, contempla a 
produção da matéria-prima, a sua fermentação e transformação em combustível e a instalação de um centro de 
investigação de agricultura científica e tecnológica.  

Segundo estimativas da empresa, espera-se a produção de 80.000 toneladas/ano de bioetanol, para o que será 
necessária a exploração de 7.000 ha de cana-de-açúcar. Considerando que existem actualmente cerca de 10.000 
ha de regadios públicos e privados em Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Ródão e que, com a 
conclusão do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, estarão disponíveis mais 14.400 ha em Penamacor 
e concelhos adjacentes, é de prever que até 2010 este projecto venha a ter impactes muito significativos na 
regeneração do sector agrícola regional, para além da criação de postos de trabalho em todos os sectores de 
actividade e da promoção da I&D. 

Outra fonte de energia renovável cuja exploração está a ser implementada é a biomassa, aproveitando os 
sobrantes florestais. Estando projectada a construção de uma central de biomassa em Belmonte, irá ser criada na 

                                                 

3 Direcção-Geral de Energia e Geologia, Estatísticas Rápidas, Maio de 2007. 
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zona industrial de Penamacor uma central de recolha e tratamento de resíduos lenhosos, que abastecerá em 
cerca de 50% o combustível necessário para produção energética. 

Outras vantagens destes investimentos poderão estar na valorização da actividade silvícola e no seu contributo 
para a limpeza das florestas e diminuição do risco de incêndio florestais, questões particularmente acutilantes 
numa zona do país muito afectada pelo despovoamento e pelo envelhecimento da população rural. 

Relativamente às redes de infra-estruturas ambientais, observam-se, de um modo geral, bons níveis de 
atendimento. Nas redes de abastecimento de água, 99,9% da população encontra-se servida, enquanto na 
drenagem de águas residuais ronda os 97,7%. A situação porventura menos satisfatória verifica-se ao nível da 
recolha e tratamento de águas residuais, com 88%. Ainda assim, importa sublinhar que todos estes indicadores se 
encontram claramente acima das médias regional e nacional. 

 

1.1.4. Governação e Capacitação Institucional 

A base institucional da BIS é constituída por organizações de raiz associativa com natureza, dinâmicas e 
capacidades de intervenção diferenciadas e instituições públicas nas quais se compreendem as autarquias locais 
e suas estruturas associativas, as estruturas desconcentradas da administração central e alguns organismos 
autónomos. Neste âmbito, revelam-se três eixos fundamentais: i) o poder local; ii) a desconcentração da 
administração central e as instituições públicas autónomas; iii) as organizações emergentes da sociedade civil. 

A região tem aprofundado a malha de relacionamento entre diferentes instituições, tendo como consequência uma 
crescente integração das diferentes políticas e projectos de desenvolvimento regional. 

Ao nível da desconcentração da administração central, e de certo modo em contradição com o dinamismo 
regional, os organismos localizados têm alcance essencialmente sub-regional, dado que a Covilhã centraliza, na 
generalidade, o nível hierarquicamente superior dessas instituições. A BIS é servida localmente apenas por um 
Centro de Emprego (Castelo Branco), que abrange todos os concelhos, com a excepção de Penamacor (Covilhã). 
Relevem-se três excepções a este cenário: a Direcção Regional da Agricultura do Centro encontra-se sedeada em 
Castelo Branco, cidade que possui igualmente um dos nove Cartórios Notariais de Competências Especializadas 
(CNCE) a nível nacional, direccionado para a prática de actos no âmbito do direito comercial, bem como um 
Centro de Formação Profissional de Gestão Directa e um Centro de Formação Profissional de Gestão Participada 
(IEFP). 

A Associação de Municípios Raia Pinhal (AMRP) agrupa três municípios da sub-região (Castelo Branco, Idanha-a-
Nova e Vila Velha de Ródão). Penamacor encontra-se integrada na AMCB (Associação de Municípios da Cova da 
Beira). 

A AMRP tem centrado a sua acção no planeamento, gestão e manutenção de actividades relacionadas com a 
protecção e sensibilização ambiental e qualidade de vida, designadamente no que se refere ao tratamento e 
aproveitamento final de resíduos sólidos. A AMCB, com a passagem da gestão e do tratamento dos Resíduos 
Sólidos Urbanos para a empresa Águas do Zêzere e Côa, tem incidindo o seu âmbito de acção na modernização 
da administração local, na promoção da educação e formação profissional e na gestão energética e energias 
renováveis. 

Algumas entidades de visibilidade regional resultam da colaboração estabelecida pelas associações de 
municípios, devendo destacar-se a ADRACES (Associação de Desenvolvimento da Raia Centro-Sul) e a Agência 
Regional de Energia e Ambiente do Interior (ENERAREA). 

A ADRACES, que agrupa os quatro municípios da BIS, tem como objectivo a promoção do desenvolvimento 
socioeconómico e cultural; o aproveitamento equilibrado dos recursos e potencialidades da região; a criação de 
estruturas e mecanismos que permitam às populações do mundo rural e agrícola alcançarem um nível de vida 
semelhante ao de outros sectores de actividade. Reflectindo a procura de sinergias institucionais agrupa, para 
além das quatro autarquias, a AMATO Lusitano - Associação de Desenvolvimento, o CMCD - Centro Municipal de 
Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, a Menagem - Associação Cultural e de Desenvolvimento de 
Penamacor e o CMCD - Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão, para além de 
associados em nome individual. 

A ENERAREA, que visa contribuir para o uso racional da energia e o aproveitamento dos recursos energéticos 
endógenos, associa por sua vez, as autarquias, associações sectoriais e regionais, entidades de ensino superior, 
empresas privadas de transportes e energia, tendo ainda parcerias com agências estrangeiras similares. 
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A AMATO Lusitano - Associação de Desenvolvimento, tem o seu âmbito de actuação no concelho de Castelo 
Branco, tendo surgindo em 1998 com o objectivo de promover o desenvolvimento concelhio, em especial no que 
se refere à integração dos grupos sociais mais desfavorecidos, em parceria com outras instituições locais. 

A BEIRALUSA - Agência de Desenvolvimento Regional da Beira Interior, surgiu com o objectivo de impulsionar o 
crescimento socioeconómico e coordenar o relacionamento entre as diferentes instituições de desenvolvimento da 
Beira Interior. Foi responsável pelo projecto Beira Baixa Digital, que procurou impulsionar os processos de 
transformação social, urbana e económica, através da disseminação das novas tecnologias, do acesso à 
informação e de um empenhado esforço de comunicação e interacção com os cidadãos. 

Ao nível das instituições de âmbito empresarial, destaque-se o importante papel da NERCAB (Associação 
Empresarial da Região de Castelo Branco) de âmbito distrital/regional, que associa mais de 250 empresas e 
associações sectoriais da BIS, da Cova da Beira e do Pinhal Interior Sul, na sua maioria do sector industrial e do 
comércio e serviços. Para além de estudos de diagnóstico empresarial, presta serviços aos associados no âmbito 
do marketing e internacionalização, formação empresarial financiada e não financiada, apoio técnico, económico e 
consultoria jurídica. Tem vindo continuamente a estabelecer diversos protocolos de colaboração com diversas 
entidades públicas e privadas, o que evidencia a dinâmica de cooperação institucional e a sua importância para o 
desenvolvimento económico regional. Participou na fundação do Instituto Pedro Nunes - Instituto para a Inovação 
e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologia; da Confederação das Associações Empresariais Regionais, da 
NOVOTECNA - Associação para o Desenvolvimento Tecnológico, da UNEFOR - Associação Universidade 
Empresa; do IFV - Instituto de Força de Vendas, do CIEBI - Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior; da 
AFTEBI/ESTEBI - Escola Tecnológica da Beira Interior; da BEIRALUSA - Agência de Desenvolvimento da Beira 
Interior e da BEIRAGÁS. 

Existem outros exemplos da dinâmica institucional e empresarial da região. O CIEBI, com uma delegação em 
Castelo Branco, dispõe de uma rede de consultores (Talent Pool) com competências em diferentes áreas de 
negócio, abrangendo todas as áreas de gestão de projectos e formação profissional, fomentando a inovação e a 
cooperação transnacional. Destaquem-se também as associações empresariais sub-regionais e concelhias – 
ACICB - Associação Comercial, Industrial e Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, 
AECBP - Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor. Saliente-se ainda a TRIURBIR - Triângulo 
Urbano Ibérico-Raiano, associação de desenvolvimento que une as cidades de Castelo Branco, Plasencia e 
Cáceres e que tem contribuído para o reforço da cooperação transfronteiriça. 

A dinâmica do ensino superior está intimamente relacionada com a consolidação do IPCB, a maior instituição de 
ensino politécnico do interior do país. É constituído por seis escolas, das quais cinco estão localizadas na capital 
de distrito: Escola Superior Agrária (10 cursos), Escola Superior de Artes Aplicadas (4 cursos); Escola Superior de 
Educação (10 cursos); Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias (7 cursos); Escola Superior de Tecnologia (7 
cursos). A Escola Superior de Gestão localiza-se em Idanha-a-Nova (6 cursos).  

Com uma oferta muito diversificada, conta com mais de 5.000 alunos, 370 docentes e 250 funcionários não 
docentes (ano lectivo 2007/08). Tem procurado fomentar as articulações com o tecido empresarial através de 
estágios, actividades de I&D e de formação para as empresas e através de aulas práticas em ambiente 
empresarial (dando ênfase à componente laboratorial). A forte ligação à comunidade é visível pela mais de uma 
centena de protocolos com empresas e organismos, maioritariamente da sub-região, mas também de outras áreas 
do país, nas áreas de investigação aplicada, do desenvolvimento experimental, da prestação de serviços e do 
estágio de alunos e diplomados. No âmbito internacional, o IPCB tem desenvolvido ligações com outras 
universidades e instituições científicas e também empresas de outros países. 

Para além das seis escolas, o Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional (CEDER) é uma unidade orgânica 
do IPCB. Visando a crescente abertura do Instituto à comunidade empresarial e institucional regional, encontra-se 
a definir um quadro programático que visa dar coerência e corpo ao objectivo de tornar o Instituto numa instituição 
de referência regional no campo da promoção da competitividade empresarial e territorial, que possibilite a 
adopção de uma política activa de aproximação dos agentes empresariais e institucionais que ajude a combater a 
tradicional falta de diálogo entre as esferas académica e empresarial. O défice de cooperação existente entre o 
sector público e o sector privado têm conduzido, na região, à sobreposição de projectos e a custos adicionais e, 
neste capítulo, o CEDER tem dinamizado iniciativas que estão a contribuir para minimizar este problema. 

Ainda no ensino e da formação, devem salientar-se a EPR - Escola Profissional da Raia (Idanha-a-Nova), a 
ETEPA - Escola Tecnológica e Profissional de Castelo Branco e o Centro de Formação Profissional de Castelo 
Branco e a AFTEBI - Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior, com uma 
delegação em Castelo Branco. 
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No actual mapa turístico, Penamacor é o único concelho integrado numa região de turismo (R.T. Serra da Estrela). 
A NATURTEJO - Empresa de Turismo, é a entidade que promove as actividades turísticas nos concelhos de 
Castelo Branco, Idanha-a-Nova, e Vila Velha de Ródão. Contudo, no âmbito do Programa de Reestruturação da 
Administração Central do Estado (PRACE), a actual RTSE dará lugar a novo organismo (Região de Turismo da 
Serra da Estrela e Beira), que vai abranger quase toda a Beira Interior, incluindo estes três municípios. 

Saliente-se ainda a AFLOBEI - Associação de Produtores Florestais da Beira Interior, que agrega os quatro 
concelhos da BIS, contando com mais de 150 associados. Tem por objecto a defesa e promoção dos interesses 
dos produtores e proprietários florestais e agrícolas, bem como o desenvolvimento de acções de preservação e 
valorização dos espaços florestais, agrícolas e naturais, da fauna e da flora; a valorização do património fundiário 
e cultural dos associados; a valorização ambiental, do património natural e construído e a promoção da agricultura 
biológica. 

 

1.1.5. Análise SWOT Regional 
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1.2. Diagnóstico Concelhio 

Castelo Branco 
 

Castelo Branco, um dos maiores municípios do país em área, apresenta o maior quantitativo populacional da BIS. Ao 
longo das últimas duas décadas, tem-se afirmado enquanto pólo fundamental para o desenvolvimento social e 
económico do interior centro. No contexto regional, a cidade exerce claramente uma forte influência sobre o vasto 
território envolvente, particularmente sobre os concelhos contíguos, apesar de, a Norte, enfrentar alguma 
competitividade territorial com o eixo urbano Covilhã-Fundão. 

Para este desenvolvimento contribuíram decisivamente três factores: em primeiro lugar, a construção da Zona 
Industrial, a maior da Região Centro, que desde a década de oitenta tem sido o principal foco de atracção de 
investimentos e geração de empregos no espaço regional; em segundo lugar, a criação do IPCB em 1979 e a sua 
progressiva consolidação contribuiu para o rejuvenescimento demográfico, para a atracção de quadros superiores, 
para a elevação do nível médio de qualificações dos recursos humanos e para a alavancagem de processos de 
inovação científica e tecnológica; em terceiro lugar, a melhoria das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias ao litoral 
e à Europa, particularmente a construção da A23, atenuou os efeitos da interioridade e potenciou a atracção de 
novos investimentos. 

Durante o último período de programação comunitária, beneficiou ainda de importantes intervenções de 
revalorização urbana e dos espaços rurais. Destes deve-se destacar a intervenção POLIS, responsável por uma 
dramática revitalização da zona central da cidade, assim como a recuperação das aldeias de Sarzedas e Martim 
Branco no âmbito do Plano de Desenvolvimento Sustentado das Aldeias de Xisto. 

 

Forças Fraquezas 
  

− Aumento da população do concelho 
− Ligeiro acréscimo da faixa etária entre os 24 e 65 anos 
− Presença forte de população no ensino superior  
− Aumento da oferta de emprego 
− Sector Industrial desenvolvido 
− Existência de montados (porco de montanheira) 
− Aumento do número de habitações e edifícios 
− Renovação e requalificação dos núcleos urbanos antigos 
− Melhoria quantitativa e qualitativa das acessibilidades (infra-
estruturas rodoviárias e ferroviárias) 

− Melhorias nos transportes públicos colectivos inter-regionais  
− Existência de bons acessos rodoviários (A23) 
− Floresta, áreas de montado, alto potencial cinegético, 
presença de valores florísticos e faunísticos  

− Conjunto de áreas classificadas 
− Aproveitamento dos recursos hídricos superficiais 
− Crescimento da acessibilidade e adesão aos meios de 
comunicação e às novas tecnologias de informação 

− Desenvolvimento do Ensino Superior e da formação 
profissional 

− Potencial turístico, nomeadamente do turismo de natureza 
− Incremento da actividade cultural da cidade 

− Envelhecimento populacional e despovoamento das freguesias 
rurais 

− Défice de qualificações 
− Desemprego elevado 
− Fraca inovação 
− Incipiente desenvolvimento dos serviços de apoio às empresas 
− Estrutura empresarial débil 
− Modelo de desenvolvimento industrial sustentado no baixo custo 
da mão-de-obra 

− Instrumentos de gestão e planeamento territorial desajustados  
− Existência de áreas urbanas de origem clandestina 
− Elevada concentração populacional no eixo Castelo 
Branco/Alcains/Lardosa e esvaziamento das freguesias rurais 

− Vulnerabilidade aos incêndios 
− Má acessibilidade a Espanha 
− Inexistência de linhas telefónicas digitais nas áreas rurais 
− Escassez de água 
− Fraca aptidão agrícola  
− Escassa promoção e protecção da riqueza cultural do concelho  
− Fraca expressividade do turismo (insuficiente oferta hoteleira) 
− Carência de apoios sociais 

Oportunidades Ameaças 

− Ligação entre o ensino superior e o tecido empresarial  
− Diversificação dos produtos florestais 
− Crescente procura de produtos alimentares de qualidade 
(agricultura biológica) 

− Crescente atractividade demográfica 
− Desenvolvimento económico do arco urbano do centro interior 
− Localização raiana e acessibilidades 
− Programas de financiamento comunitários e nacionais 
− Programas nacionais e comunitários de reabilitação de imóveis 
e de recuperação de zonas urbanas antigas 

− Localização estratégica do concelho relativamente a 
importantes vias de comunicação e ao país vizinho 

− Aterro de Resíduos Industriais Banais 
− Desenvolvimento do Turismo sustentável 
− Desenvolvimento do montado e actividades com ele 
relacionadas 

− Energias renováveis; aproveitamento (económico e de lazer) 
dos planos da água 

− Concentração do emprego num reduzido número de empresas 
− Concorrência dos produtos alimentares da União Europeia (UE) 
− Inércia empresarial e institucional perante a inovação e a 
tecnologia 

− Aterro de Resíduos Industriais Banais e Aterro Sanitário de 
RSU’s 

− Degradação dos sistemas agro-silvo pastoris; elevada erosão do 
solo 

− Introdução de portagens na A23 
− Alterações climatéricas: aumento dos riscos de Incêndio e 
erosão dos solos 

− Concorrência de outras regiões no sector turístico 
− Degradação patrimonial 
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Idanha-a-Nova 
 

Um dos maiores concelhos do país em termos de superfície. Com 11.659 habitantes (2001), enfrenta há décadas 
graves problemas de envelhecimento demográfico e redução do efectivo populacional, comuns à generalidade da 
Região. Com um índice de envelhecimento de 492,3%, é um dos municípios mais envelhecidos do país, tendo 
perdido 14,5% da população residente durante a década de noventa. 

As actividades do sector primário continuam a ter um peso muito importante na estrutura económica, que apresenta 
ainda um baixo nível de industrialização, predominando as unidades ligadas à transformação de produtos agrícolas 
para fins alimentares. O aproveitamento hidroagrícola da campina de Idanha, concluído em 1950, potenciou o 
desenvolvimento de uma extensa área de regadio, com 8.198 ha. As culturas mais relevantes produzidas são o 
milho, o tabaco, prados e forragens e, mais recentemente, o girassol. Com o projecto existente de criação de uma 
unidade de produção de bioetanol (Ladoeiro), prevê-se que o panorama agrícola sofra uma transformação nos 
próximos anos, com a introdução e generalização da cultura de cana-de-açúcar e sorgo sacarino. 

Durante a década de noventa, beneficiou de importantes investimentos públicos que a dotaram com um amplo leque 
de equipamentos sociais que contribuíram decisivamente para a qualificação e valorização dos centros urbanos, 
particularmente da sede de concelho. Destes equipamentos, deve-se destacar o Centro Cultural Raiano, pela sua 
dimensão e projecção supra-municipal. 

No decurso do III Quadro Comunitário de Apoio, foram também realizadas importantes acções de valorização 
territorial nas áreas rurais, designadamente com a integração das aldeias de Monsanto e Idanha-a-Velha no 
Programa de Recuperação das Aldeias Históricas. 

 

Forças Fraquezas 
  

− Vasto património arquitectónico, arqueológico e geológico em bom 
estado de conservação e existência de núcleos museológicos 

− Reforço da oferta de alojamento 
− Realização de eventos que atraem população de todo o país 
− Acesso à Internet em banda larga e quiosques de acesso à 

Internet em todas as freguesias do concelho 
− Existência de projectos de modernização administrativa 
− Forte associativismo 
− Forte atractividade turística das Termas de Monfortinho 
− Disponibilidade de infra-estruturas industriais 
− Oferta de ensino do nível pré-escolar ao superior 
− Existência de casos de inovação ao nível da restauração e 

agricultura 
− Existência da prática de agricultura biológica 
− Esforço significativo na divulgação das artes e ofícios tradicionais, 

da gastronomia local e das actividades de animação turística 
− Emprego qualificado na actividade económica privada centrada no 

turismo e com um grupo económico dominante 
− Destino vocacionado para o turismo cinegético e para o turismo de 

saúde e bem-estar, para uma clientela de classe média/alta 
− Descentralização dos eventos culturais  
− Construção, reabilitação e reconstrução de habitações e de 

núcleos históricos 
− Boas acessibilidades 
− Boa cobertura de equipamentos e serviços sociais 
− Bons níveis de atendimento e cobertura dos serviços de saúde e 

acção social 
− Aposta no turismo de natureza de modo a diminuir a sazonalidade 
− Reabilitação das aldeias históricas de Monsanto e Idanha-a-Velha 

− Graves problemas de desertificação populacional e envelhecimento 
− Baixos níveis médios de escolaridade e de qualificação dos recursos 

humanos  
− Visitas curtas e com estadas curtas 
− Sinalética de orientação turística insuficiente 
− Sazonalidade estival e durante as épocas festivas atractivas (Páscoa 

e romarias) 
− Baixa percentagem de alunos que prossegue estudos para além do 

ensino obrigatório e que ingressa no ensino superior 
− Parque habitacional degradado 
− Inexistência de meios complementares de diagnóstico 
− Fraca propensão á mudança e inovação 
− Extensas listas de espera para os lares de idosos existentes 
− Empresas industriais de pequena dimensão 
− Desemprego sazonal, flutuante e com particular incidência entre as 

mulheres 
− Concentração dos serviços na sede de concelho 
− Comércio local de dimensão reduzida, pouco variado e pouco 

modernizado 
− Baixo nível de instrução da população activa agrícola e pouca 

formação técnica 
− Défice de valor acrescentado nas produções tradicionais 
− Falta de habitação em algumas aldeias 

Oportunidades Ameaças 
− Integração do Geoparque Naturtejo na rede internacional da 

UNESCO 
− Implementação de grandes investimentos no domínio das 

energias renováveis, particularmente da produção de bioetanol 
− Investimentos na reabilitação turística das Termas de Monfortinho 
− Crescente expressão do emprego na economia social 
− Desenvolvimento da I&D com a criação de um centro de 

investigação de agricultura científica e tecnológica 
− Valorização energética dos canais de rega 

− Desmotivação, inactividade e baixas expectativas face aos 
desligamentos da produção do tabaco 

− Desertificação demográfica 
− Concorrência dos produtos agro-alimentares da UE 
− Introdução de portagens na A23 
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Penamacor 
 

Penamacor corresponde a um território de charneira entre a Campina de Idanha, a Cova da Beira e a Serra da 
Malcata. 

Tal como Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, também se depara com graves problemas de despovoamento e 
envelhecimento demográfico. Entre 1991 e 2001, perdeu 18% da população residente, apresentando, em 2001, uma 
taxa de envelhecimento de 504,8%. 

Outra das suas debilidades estruturais situa-se ao nível da qualificação dos recursos humanos. Em 2001, 30,4% da 
população não tinha qualquer nível de ensino e a taxa de analfabetismo era de 28,8%, enquanto a maior parte da 
população (57,9%) apenas possuía o ensino básico. 

No tecido económico, predominam as micro e pequenas empresas, dos sectores primário e terciário. Embora 
continue a ser um concelho predominantemente agrícola, os problemas de natureza demográfica que enfrenta têm 
levado a uma redução progressiva do peso desta actividade.  

As principais produções são o azeite e o vinho mas, apesar da sua reconhecida qualidade, continuam a resultar de 
processos de fabrico predominantemente artesanais e a ter pouco valor acrescentado. 

No sector terciário, as actividades mais relevantes são o pequeno comércio a retalho, os serviços pessoais e os 
serviços públicos. As actividades no sector turístico têm ainda uma expressão muito reduzida, apesar das 
potencialidades que possui nos domínios do turismo rural, do turismo de natureza (grande parte da sua superfície 
está integrada na Reserva Natural da Serra da Malcata) e do turismo cultural (possui um rico património histórico e 
arquitectónico que carece de reabilitação e valorização). 

 

Forças Fraquezas 
  

− Produção agrícola de reconhecida qualidade 
− Qualidade e estado de preservação dos recursos ambientais 
− Existência e visibilidade nacional da Reserva Natural da Serra da 

Malcata 
− Exploração pecuária em desenvolvimento 
− Presença de agro-indústrias com alguma dimensão e projecção 

de mercado (azeite e azeitona de mesa) 
− Infra-estruturas de aproveitamento hidroagrícola (Regadio da 

Cova da Beira) 
− Implantação de unidades de produção energética a partir de 

diversas fontes renováveis (hídrica, eólica, solar e, brevemente, 
biomassa floresta) 

− Graves problemas de desertificação populacional e envelhecimento 
− Elevada proporção de população inactiva 
− Baixos níveis médios de escolaridade e de qualificação dos recursos 

humanos  
− Baixo nível de rendimentos médios da população 
− Debilidade da estrutura empresarial 
− Baixo nível de mecanização dos trabalhos agrícolas 
− Associativismo incipiente nas áreas agro-florestal e agro-alimentar 
− Incapacidade de aceder aos mercados e de dar valor acrescentado 

às produções locais 
− Inexistência de políticas locais e regionais de valorização e 

promoção dos produtos, serviços e potencialidades naturais do 
concelho, no âmbito da economia local agro-florestal e agro-
alimentar 

− Difícil acesso aos principais eixos rodoviários e ferroviários regionais 
e internacionais 

− Reduzido número de serviços de saúde disponibilizados 
− Capacidade esgotada do parque industrial 

Oportunidades Ameaças 
− Retorno de emigrantes com capacidade de investimento 
− Desenvolvimento do turismo sénior 
− Crescente valorização dos produtos certificados e biológicos 
− Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira 
− Promoção do turismo de natureza e do turismo em espaço rural 
− Valorização de habitações tradicionais 
− Crescimento do tele-trabalho 
− Desenvolvimento turístico da região da Serra da Estrela 
− Disponibilidade de habitações tradicionais desocupadas 
− Integração do Geoparque Naturtejo na rede internacional da 

UNESCO 
− Construção da central de recolha e tratamento de resíduos 

lenhosos 
− Desenvolvimento de um cluster no sector das energias renováveis 
− Investimentos previstos para o sector da hotelaria 
− Valorização das barragens com o desenvolvimento de actividades 

náuticas e do eco-turismo e potencial termal 
− Melhoria das ligações internacionais com a construção do IC31 
− Valorização energética dos canais de rega 

− Desertificação demográfica 
− Individualismo dos donos de explorações agrícolas e estrutura 

fundiária como obstáculos à modernização dos processos produtivos 
− Concorrência dos produtos agro-alimentares da UE 
− Incapacidade de adaptar as produções locais à crescente exigência 

das regulamentações comunitárias 
− Subaproveitamento dos investimentos no Regadio da Cova da Beira 
− Crescente degradação do património histórico e arquitectónico 
− Introdução de portagens na A23 
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Vila Velha de Ródão 
 

Concelho de menor dimensão territorial da BIS, é delimitado a Sul pelo Rio Tejo e a Norte por um dos seus afluentes, 
o rio Ocreza. É atravessado em toda a sua extensão pelos dois eixos viários estruturantes do território regional, a 
Linha da Beira Baixa e o IP2-A23. 

Vila Velha de Ródão desenvolveu-se enquanto ponto estratégico na rota de navegação fluvial do Tejo, servindo de 
entreposto entre a Beira Interior e o litoral. A partir de finais do século XVIII, entrou numa fase de declínio, a que não 
é alheio o clima de instabilidade social e económica decorrente da Guerra dos Sete Anos e das Invasões Francesas, 
em que o vale do Tejo foi utilizado como via de penetração das forças invasoras no país. Em finais do século XIX, 
com a construção da linha ferroviária da Beira Baixa e da ponte metálica sobre o Tejo, registou-se uma melhoria 
substancial das ligações ao litoral e ao Alto Alentejo que, a par da introdução da olivicultura intensiva, sustentaram a 
sua recuperação económica até meados do século XX. A partir das décadas de quarenta e cinquenta, acentuaram-
se os fenómenos de êxodo rural e emigração, que ditaram um progressivo despovoamento e envelhecimento 
populacional. 

Apenas na década de setenta se registou o primeiro investimento relevante no sector industrial, com a criação de 
uma fábrica de celulose (actualmente da CELTEJO). É, indubitavelmente, o principal agente económico e 
empregador do concelho. Os investimentos avultados realizados em parceria com a EDP, destinados ao 
aproveitamento da biomassa sobrante para a produção energética, deverão garantir a sustentabilidade da sua 
actividade a médio ou longo prazo. 

No sector terciário, têm vindo a ganhar cada vez maior peso as actividades relacionadas com os serviços sociais. O 
sector turístico está ainda pouco desenvolvido, apesar do surgimento de alguns investimentos ligados à náutica 
fluvial ou da valorização de uma aldeia com particular interesse cultural, Foz do Cobrão, no âmbito do Plano de 
Desenvolvimento Sustentado das Aldeias de Xisto. 

Segundo os indicadores mais recentes, apresenta um dos índices de envelhecimento mais elevados do país 
(551,7%, em 2005). Para além do envelhecimento acentuado, persiste a tendência de erosão demográfica, com uma 
variação da população residente observada entre 1991 e 2001 de -17,4%. Em 2001, registava 4.098 habitantes. 

 

Forças Fraquezas 
  

− Grande extensão de frentes ribeirinhas 
− Qualidade dos recursos hídricos e geológicos (xisto, argilas) 
− Património edificado de valor histórico  
− Existência de um rico património natural e paisagístico 
− Atracção de população que regressa ao concelho 
− Atracção de população que instala habitação secundária gozando 

as mais valias do concelho; 
− Pressão construtiva baixa que favorece a manutenção dos preços 

de terreno e da habitação 
− Aumento dos níveis médios de habilitações da população e 

redução da taxa de analfabetismo 
− Projectos de promoção de iniciativas locais nas áreas do 

artesanato e das produções agrícolas e agro-alimentares 
− Actividade das organizações de desenvolvimento local e regional 
− Disponibilidade de lotes industriais 
− Existência de uma empresa com elevado protagonismo ao nível 

nacional, com perspectivas de reforço dos investimentos no 
concelho 

− Boas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias inter-regionais 
− Qualidade e eficácia dos serviços de transportes públicos 

regionais 
− Bons níveis de atendimento de saneamento básico e de 

equipamentos de ensino, de cultura e de desporto 
− Programação cultural rica e diversificada 

− Graves problemas de desertificação populacional e envelhecimento 
− Baixos níveis médios de escolaridade e de qualificação dos recursos 

humanos 
− Poluição de alguns cursos de água 
− Empresas potencialmente poluidoras do ambiente  
− Manchas florestais bastante desqualificadas  
− Património edificado a necessitar de intervenção e 

descaracterização de alguns núcleos habitacionais 
− Aproveitamento reduzido do Rio Tejo 
− Migração dos recursos humanos mais jovens e mais qualificados do 

concelho para outros centros urbanos 
− Ausência de estruturas de ensino (profissional e superior), de 

centros e unidades de investigação e de oferta de formação 
dinâmica e especializada 

− Mercado local reduzido 
− Fragmentação da propriedade 
− Baixo nível de empreendorismo 
− Reduzida capacidade de incubação de empresas inovadoras 
− Resistência às iniciativas de cooperação inter-empresarial 
− Dificuldade de adaptação das PME a novas práticas de gestão 
− Localização periférica e défice nas acessibilidades, no que diz 

respeito à Raia espanhola 
− Carência de equipamentos no domínio da saúde 

Oportunidades Ameaças 
− Potencialidades desportivas em meio aquático e pesca 
− Qualificação e valorização dos espaços ribeirinhos 
− Desenvolvimento do turismo cinegético 
− Aproveitamento do potencial silvícola e florestal  
− Desenvolvimento do sector das energias renováveis, com os 

investimentos na central de biomassa 
− Desenvolvimento de serviços de acção social 
− Integração do Geoparque Naturtejo na rede internacional da UNESCO 
− Classificação das Portas do Ródão como património natural 
− Valorização do património arqueológico através de projectos de 

cooperação em rede 
− Novos investimentos no sector da hotelaria 

− Desertificação demográfica 
− Mono-dependência industrial e risco de concentração excessiva do 

emprego 
− Introdução de portagens na A23 
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2. 
Directrizes para a Acção: Estratégia 
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2. DIRECTRIZES PARA A ACÇÃO: ESTRATÉGIA 

 

2.1. O Novo Contexto da Política Regional Europeia: Propostas Legislativas da 
Comissão Europeia para a Reforma da Política de Coesão (2007-2013) 

 

Das grandes linhas da reforma da política de coesão europeia… 

A Comissão Europeia delineou propostas para a reforma da política de coesão que pretendem assegurar acções 
estruturais: 

• Mais centradas nas orientações estratégicas da UE (compromissos de Lisboa e de Gotemburgo, de uma 
«economia do conhecimento», competitiva e sustentável e Estratégia Europeia para o Emprego); 

• Mais concentradas nas regiões mais desfavorecidas, antecipando a evolução no resto da União; 

• Mais descentralizadas e executadas de uma forma simplificada, mais transparente e mais eficaz. 

A reforma proposta tem uma grande extensão, destinada a redesenhar o quadro da solidariedade europeia numa 
UE alargada e no contexto da globalização económica e do desenvolvimento da economia baseada no 
conhecimento. Foram propostas importantes inovações e simplificações, nomeadamente: 

• Lançamento de um diálogo estratégico anual com os Estados-Membros no quadro do Conselho, assim 
como com o Parlamento Europeu, o Comité Económico e Social e o Comité das Regiões para garantir o 
respeito das prioridades europeias ao longo de todo o período; 

• Pleno reconhecimento e um reforço do financiamento das zonas com desvantagens naturais, bem como 
maior atenção à dimensão urbana; 

• Maior delegação de responsabilidades nos Estados-Membros e nas regiões, nomeadamente em matéria 
de controlo, mas mantendo o rigor financeiro; 

• Redução do número de instrumentos financeiros da coesão (serão três em vez de seis); 

• Integração do âmbito de acção das actuais iniciativas comunitárias URBAN e EQUAL e das acções 
inovadoras nas prioridades dos programas operacionais dos Estados-Membros ou das regiões; 

• Financiamento dos programas operacionais por um único fundo (FEDER ou FSE), excepto no que se 
refere aos programas «infra-estruturas», em que o FEDER e o Fundo de Coesão intervêm 
conjuntamente; 

• Para o Fundo de Coesão, a programação plurianual e as mesmas regras que para os fundos estruturais; 

• Todos os territórios e cidadãos da UE beneficiam da nova política de coesão, centrada nos mais 
desfavorecidos, mas modulada de acordo com as situações. 

 

Dos novos objectivos prioritários da politica de coesão 2007-2013… 

A estratégia e os recursos da política de coesão estão reorganizados em torno de três novos objectivos prioritários 
das acções estruturais (de forma abreviada: convergência, competitividade e emprego e cooperação), substituindo 
os anteriores três objectivos prioritários dos fundos: objectivo n.º 1: regiões menos desenvolvidas; objectivo n.º 2: 
zonas em reconversão económica e social; objectivo n.º 3: sistemas de formação e promoção do emprego. 
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Objectivo «Convergência» (FEDER, FSE e Fundo de Coesão) 

Próximo do anterior objectivo n.º 1, destina-se a acelerar a convergência económica das regiões menos desenvolvidas: 
melhoria das condições de crescimento e de emprego graças ao investimento em recursos materiais e humanos; inovação e 
sociedade do conhecimento; adaptabilidade às mudanças económicas e sociais; protecção do ambiente; eficácia 
administrativa. 

Elegibilidade 

• Centra-se nas regiões cujo produto interno bruto por habitante (PIB/habitante), calculado a partir dos dados disponíveis 
dos últimos três anos antes da adopção do regulamento, não atinge 75% da média da UE alargada (a maioria dos novos 
Estados-Membros); 

• Para consolidar os resultados dos programas anteriores, prevê-se um apoio transitório e específico, de carácter 
degressivo até 2013, para as regiões que ultrapassarem o índice de 75% apenas devido ao efeito estatístico do 
alargamento (phasing-out); 

• As regiões ultraperiféricas (RUP) dos Açores, Madeira, Canárias e departamentos ultramarinos franceses, sejam ou não 
abrangidas pelo Objectivo Convergência, beneficiam de um financiamento específico do FEDER para a sua integração no 
mercado interno, face às suas desvantagens específicas; 

• Cobre, tal como anteriormente, as intervenções do Fundo de Coesão nos Estados-Membros cujo rendimento nacional 
bruto (RNB) não atinge 90% da média da UE, destinadas a ajudá-los a satisfazer as exigências da União Económica e 
Monetária. 

 

Objectivo «Competitividade Regional e Emprego» (FEDER e FSE) 

Para o resto da UE propõe-se uma dupla abordagem. Por um lado, o reforço, através de programas de desenvolvimento 
regional (FEDER), da competitividade e da atractividade das regiões, antecipando as mutações económicas e sociais e 
apoiando a inovação, a sociedade do conhecimento, o espírito empresarial, a protecção do ambiente e a prevenção de riscos. 
Por outro lado, através de programas nacionais ou de nível territorial adequado financiados pelo FSE, pretende-se favorecer, 
com base na Estratégia Europeia para o Emprego, a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas e o desenvolvimento 
de mercados de trabalho orientados para a inclusão social. O Objectivo tem um papel essencial para evitar que surjam novos 
desequilíbrios em detrimento de regiões que, de outro modo, sofreriam as consequências de factores socioeconómicos 
desfavoráveis sem dispor de suficiente apoio público. 

Elegibilidade 

• Todas as zonas não abrangidas pelo objectivo convergência beneficiam do Objectivo Competitividade. Cabe aos Estados-
Membros a elaboração da lista das regiões em relação às quais apresentam um programa a co-financiar pelo FEDER; o 
zonamento prévio comunitário do actual objectivo n.º 2 é, portanto, suprimido; 

• As regiões do anterior objectivo n.º 1 não elegíveis para o Objectivo Convergência devido aos seus progressos 
económicos recebem, no quadro do Objectivo Competitividade e de forma degressiva até 2013, um apoio específico e 
transitório (phasing-in) para consolidar a sua recuperação. 

 

Objectivo «Cooperação Territorial Europeia» (FEDER) 

O desafio deste objectivo, inspirado na experiência da iniciativa comunitária INTERREG, consiste em intensificar a 
cooperação a três níveis: i) cooperação transfronteiriça, através de programas conjuntos; ii) cooperação a nível de zonas 
transnacionais; iii) redes de cooperação e de intercâmbio de experiências no conjunto da UE. O Objectivo favorece, deste 
modo, um desenvolvimento equilibrado, harmonioso e sustentável do território europeu. Salienta-se que fora do Objectivo 
Cooperação, os programas dos Objectivos Convergência e Competitividade cobrem acções de cooperação especificamente 
inter-regionais entre as autoridades participantes num programa e as de pelo menos outro Estado-Membro. 

Elegibilidade 

A cooperação transfronteiriça abrange as regiões situadas ao longo das fronteiras terrestres internas e de algumas fronteiras 
terrestres externas, bem como certas regiões situadas ao longo de fronteiras marítimas. Além disso, contribui para as 
vertentes transfronteiriças dos futuros Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria e Instrumento de pré-adesão. Estes 
instrumentos substituem os actuais programas PHARE, TACIS, MEOA, CAROS, ISPA e SAPARD. 

O território da UE é elegível na totalidade para o financiamento de redes europeias de cooperação e de intercâmbio. 
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Quadro 4 – Coesão 2007-2013: Objectivos e Instrumentos Propostos pela Comissão Europeia 
2000-2006 2007-2013 

Objectivos Instrumentos Financeiros Objectivos Instrumentos Financeiros 
Fundo de Coesão Fundo de Coesão FEDER 

FSE 

Objectivo nº 1 

FEDER 
FSE 

FEOGA – Garantia e Orientação 
IFOP 

Convergência 
Fundo de Coesão 

Objectivo nº 2 
FEDER 
FSE 

Objectivo nº 3 FSE 

Competitividade regional e 
emprego 
Nível regional 
Nível nacional: Estratégia Europeia 
para o Emprego 

 
 

FEDER 
 

FSE 
INTERREG FEDER 
URBAN FEDER 
EQUAL FSE 
LEADER + FEOGA – Orientação 

Cooperação territorial europeia 
FEDER 

 

Desenvolvimento rural e 
reestruturação do sector da pesca 
fora do objectivo n.º 1 

FEOGA – Garantia 
IFOP   

9 Objectivos 6 Instrumentos 3 Objectivos 3 Instrumentos 

Quadro 5 – Política de Coesão 2007-2013 (336,1 mil milhões de euros)  
Programas e Instrumentos Elegibilidade Prioridades Dotações 

Objectivo Convergência incluindo o programa especial para as regiões ultraperiféricas                                                           78,5% (264 mil milhões de euros) 

Programas Regionais e Nacionais 
Regiões com um PIB/habitante <75% 
da média da UE-25 

67,34% = 177,8 mil milhões de euros 

FEDER 
FSE 

Efeito estatístico: regiões com um 
PIB/habitante <75% da UE – 15 e 
>75% da UE -25 

Inovação 
Ambiente/prevenção de riscos 
Acessibilidade 
Infra-estruturas 
Recursos humanos 
Capacidade administrativa 

8,38% = 22,14 mil milhões de euros 

Fundo de Coesão 
Estados-Membros com um 
RNB/habitante <90% da média 
europeia 

Transportes (RTE) 
Transportes sustentáveis 
Ambiente 
Energias renováveis 

23,86% = 62,99 mil milhões de euros 

Objectivo Competitividade Regional e Emprego                                                                                                                     17,2% (57,9 mil milhões de euros) 
Os Estados-Membros propõem uma 
lista de regiões (NUTS 1 ou NUTS 2) 

83,44% = 48,31 mil milhões de euros 

Programas Regionais (FEDER) e 
Programas Nacionais (FSE) 

Phasing-in Regiões abrangidas pelo 
Objectivo nº 1 entre 2000 e 2006 e 
não abrangidas pelo Objectivo 
Convergência 

Inovação 
Ambiente/prevenção de riscos 
Acessibilidade 
Estratégia Europeia para o Emprego 16,56% = 9,58 mil milhões de euros 

Objectivo Cooperação Territorial Europeia                                                                                                                              3,94% (13,2 mil milhões de euros) 

Programas e redes 
transfronteiriças e transnacionais 
(FEDER) 

Regiões fronteiriças e grandes 
regiões de cooperação transnacional 

Inovação 
Ambiente/prevenção de riscos 
Acessibilidade 
Cultura e educação 

35,61%transfronteiriça 
12,1% IEVP 
47,73% transnacional 
4,5% redes 

 
Figura 6 – Política de Coesão 2007-2013: Repartição por Objectivos (Milhares de Milhões de Euros) 
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Especificidades Territoriais… 

A programação considerou as seguintes especificidades dos territórios: 

• As cidades, nomeadamente as cidades médias, cujo papel no desenvolvimento regional é valorizado 
pelas ajudas à revitalização urbana, aproveitando a experiência da iniciativa comunitária URBAN; 

• As zonas rurais ou dependentes da pesca, objecto de acções de diversificação financiadas pelos fundos 
estruturais de modo complementar com as dos novos Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento 
Rural (FEADER) e Fundo Europeu para as Pescas (FEP). Com efeito, estes fundos substituirão a Secção 
Orientação e as contribuições específicas da Secção Garantia do Fundo Europeu de Orientação e de 
Garantia Agrícola (FEOGA) para o desenvolvimento rural, bem como o Instrumento Financeiro de 
Orientação das Pescas (IFOP), mas não farão parte dos fundos estruturais; 

• As RUP, as zonas com desvantagens naturais (ilhas e zonas de montanha) ou de reduzida ou muito 
reduzida densidade populacional e as zonas que eram fronteiras externas da Comunidade e deixaram de 
ser a partir de 30 de Abril de 2004. 

 

Estratégia, Descentralização e Simplificação… 

A proposta de reforma mantêm os princípios de base das acções estruturais: programação plurianual, que 
proporciona uma garantia comunitária de duração e concentração suficientes; uma parceria vasta e eficaz dos 
agentes envolvidos em diferentes níveis; co-financiamento baseado na complementaridade das ajudas 
comunitárias e nacionais; avaliação do desempenho e da qualidade nas diferentes fases do processo. Introduziu, 
no entanto, uma série de inovações importantes destinadas a melhorar a eficácia da política de coesão. 

Uma abordagem da programação estratégica, centrada nas «Orientações Estratégicas da Comunidade para a 
Coesão», nas prioridades da Comissão e nos novos quadros de referência estratégica nacionais. Estes 
documentos de referência substituem os actuais quadros comunitários de apoio (QCA) e os documentos únicos de 
programação (DOCUP), bem como os complementos de programação. Apresentando uma descrição sucinta da 
estratégia do Estado-Membro e das principais orientações daí resultantes, cada um constitui um mapa político 
para a elaboração dos programas operacionais. A gestão das intervenções só será efectuada ao nível destes 
últimos. 

É neste contexto que todos os anos as instituições europeias examinarão os progressos realizados em relação às 
prioridades estratégicas da União, com base num relatório da Comissão elaborado a partir dos relatórios de 
actividades nacionais e transmitidos ao Conselho, juntamente com o relatório de execução das «Orientações 
gerais para as políticas económicas» (OGPE). 

A proposta definiu também uma delimitação clara do quadro, da natureza e da partilha das diferentes 
responsabilidades entre os intervenientes responsáveis pela gestão do orçamento comunitário e pelo controlo da 
boa realização dos programas: Estados-Membros, regiões e organismos de execução, por um lado, e Comissão 
por outro. Os desafios da descentralização conjugam-se com os da simplificação e de uma maior eficácia do 
processo. O regulamento proposto precisou as disposições gerais dos sistemas de gestão e de controlo, as 
funções da autoridade de gestão de cada programa, da autoridade de certificação das despesas, da autoridade 
responsável pela auditoria e do comité de acompanhamento. 

Em matéria de gestão financeira, foram introduzidos três elementos de simplificação importantes. Primeiro, os 
pagamentos e a gestão financeira foram efectuados ao nível das prioridades e não das medidas. Depois, a 
contribuição comunitária foi calculada unicamente com base nas despesas públicas. E, por último, as regras de 
elegibilidade das despesas deixam de ser comunitárias, passando em grande parte a ser nacionais, com excepção 
de um pequeno número de domínios, como o IVA, que continua a não ser elegível. 

Em matéria de controlos, foi depositada maior confiança nos sistemas nacionais de controlo financeiro e de 
certificação das despesas quando os Estados-Membros forem os principais contribuintes financeiros e a Comissão 
tiver obtido garantias da fiabilidade destes sistemas, com base, nomeadamente, no parecer de um organismo de 
auditoria independente. Este novo princípio de «proporcionalidade» permite à Comissão limitar os seus próprios 
controlos e auditorias. 
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A acção de cada fundo estrutural é tornada mais coerente (FEDER e FSE) graças ao princípio «um fundo por 
programa», associado à possibilidade de financiar, até 10%, actividades que relevam do outro fundo, mas que 
estão directamente ligadas às operações programadas. 

Pelo contrário, para se conseguir uma melhor coordenação dos investimentos importantes do FEDER e do Fundo 
de Coesão, este último deixa de financiar projectos separados, passando a financiar prioridades – incluindo os 
«grandes projectos» que ultrapassem um montante de 25 milhões de euros no domínio do ambiente e de 50 
milhões de euros nos outros domínios – no quadro de programas comuns FEDER/Fundo de Coesão. As 
intervenções ficam sujeitas às mesmas regras do FEDER e do FSE, incluindo a regra da anulação automática das 
dotações não utilizadas nos dois anos seguintes à sua autorização (n+2). 

 

Propostas de Regulamentos do FEDER, do FSE, do Fundo de Coesão e do FEADER 

Fora dos pontos que resultam do regulamento geral, podem salientar-se resumidamente os seguintes elementos 
das propostas de regulamentos dos quatro instrumentos financeiros. 

FEDER 

• No objectivo convergência, a par do reforço das infra-estruturas – transportes, ambiente, energia, educação e saúde – e 
das ajudas às PME, é colocada uma nova tónica na investigação e na inovação, bem como na prevenção de riscos. 

• No objectivo competitividade, as intervenções inserem-se numa temática tripla: inovação e economia do conhecimento, 
ambiente e prevenção de riscos e acessibilidade – fora dos grandes centros urbanos – aos serviços de transporte e de 
telecomunicações de interesse económico geral. 

• No objectivo cooperação, os programas transfronteiriços acentuam nomeadamente o espírito empresarial, a gestão 
conjunta do ambiente e a partilha de infra-estruturas; os programas transnacionais incluirão a protecção e a gestão das 
águas, a acessibilidade às grandes redes e a interoperabilidade dos sistemas, a prevenção de riscos e as actividades 
conjuntas de investigação e desenvolvimento tecnológico. 

• O regulamento define igualmente disposições específicas relativas à dimensão urbana, às zonas com desvantagens 
naturais, às regiões ultraperiféricas e às zonas rurais ou dependentes da pesca. Nestas últimas, as intervenções incidirão 
em actividades diferentes da agricultura e das pescas, bem como na acessibilidade e na melhoria das ligações entre as 
cidades e as zonas rurais. 

FSE 

• É estabelecida maior ligação entre o FSE, a Estratégia Europeia para o Emprego e as prioridades da UE em matéria de 
inclusão social, de educação e formação e de igualdade de oportunidades, a fim de antecipar as mudanças resultantes de 
reestruturações económicas e sociais, do desenvolvimento da economia do conhecimento e da evolução demográfica. 

• No objectivo convergência, pretende-se essencialmente reforçar os recursos humanos para aumentar o potencial de 
emprego e a produtividade do trabalho e incentivar o crescimento, bem como apoiar a boa governação e o reforço das 
instituições e das capacidades administrativas. 

• No objectivo competitividade, a acção centra-se na capacidade de adaptação dos trabalhadores e das empresas, no 
acesso ao mercado do trabalho, na inclusão social dos mais desfavorecidos, na luta contra as discriminações e no 
desenvolvimento de parcerias e de redes para o emprego e a inclusão. 

• As actividades de inovação são integradas completamente nos programas do FSE, bem como as acções de cooperação 
transnacional. 

Fundo de Coesão 

• A proposta de regulamento mantém as condições das intervenções do Fundo de Coesão: respeito dos critérios de 
convergência económica, controlo da despesa pública e aplicação de programas de estabilidade. 

• No que diz respeito às redes transeuropeias de transportes, a acção do fundo visa em especial os projectos prioritários de 
interesse europeu. 

• Para dar resposta às necessidades avultadas dos novos Estados-Membros, as intervenções cobrem não apenas as 
grandes infra-estruturas de transportes e de protecção do ambiente, mas também domínios que apresentam uma vertente 
ambiental clara, como a eficiência energética e as energias renováveis ou como a intermodalidade dos transportes, os 
transportes urbanos e colectivos, etc. 
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FEADER 

• Os grandes objectivos a prosseguir centram-se no aumento da competitividade dos sectores agrícola e florestal, na 
melhoria do ambiente, da gestão do espaço rural e da qualidade de vida. O fundo contribuirá, igualmente, para diversificar 
as actividades nas zonas rurais e financiará estratégias de desenvolvimento local a algumas acções de assistência 
técnica (pequenos projectos, do tipo “LEADER”); 

• No objectivo “aumento da competitividade da agricultura e da silvicultura através do apoio à reestruturação”, as acções 
estão centradas na melhoria do potencial humano (acções de formação profissional e informação nos domínios técnico e 
económico), do capital físico (modernização das explorações agrícolas e florestais e melhoria do seu desempenho 
económico) e da qualidade da produção agrícola (aumento da qualidade dos alimentos de modo a oferecer garantias aos 
consumidores quanto à qualidade do produto ou do processo de produção). 

• Quanto ao objectivo “Melhoria do ambiente e do espaço rural através do apoio ao ordenamento do território”, as acções 
centram-se no incentivo aos agricultores e/ou proprietários florestais para que empreguem métodos de gestão 
compatíveis com a necessidade de preservar o ambiente e as paisagens naturais e simultaneamente, capazes de 
proteger e melhorar os recursos naturais. 

• O objectivo “Promoção da qualidade de vida nas zonas rurais e da diversificação das actividades económicas”, pretende 
diversificar a economia rural, através de apoios à criação e ao desenvolvimento de microempresas, de incentivos às 
actividades turísticas e de protecção, modernização e gestão do património natural. A renovação e desenvolvimento dos 
pequenos aglomerados populacionais assume-se também como uma preocupação central. 

 

Aplicabilidade das propostas de regulamento ao território da Beira Interior Sul 

Perante este novo contexto da política de coesão da UE para o período 2007-2013, a BIS irá aceder aos 
objectivos, procedimentos e financiamentos estipulados para o Objectivo Convergência que se destina a apoiar 
regiões menos desenvolvidas (PIB per capita inferior a 75% da média da UE25), promovendo o crescimento e a 
criação de emprego. 

De acordo com as propostas de regulamento dos quatro instrumentos financeiros – FEDER, FSE e Fundo de 
Coesão – são estabelecidos domínios prioritários de intervenção, de acordo com cada Objectivo, que em seguida 
se passam a enunciar (com incidência no território nacional): 
 

FEDER 
Investigação e desenvolvimento tecnológico (IDT), inovação e espírito empresarial; Sociedade da informação; Ambiente; 
Prevenção de riscos; Turismo; Investimento nos transportes; Energia; Investimento em prol da educação; Investimento em 
prol da saúde; Ajuda directa ao investimento nas pequenas e médias empresas (PME). 
 

FSE 
Desenvolvimento de sistemas de aprendizagem ao longo da vida; Transparência no que respeita às qualificações e 
competências; Promoção do espírito empresarial e inovação; Modernizar e reforçar as instituições, designadamente os 
serviços de emprego; Aplicar medidas activas e preventivas para identificar antecipadamente as necessidades; 
Desenvolvimento de acções específicas com vista à participação das mulheres no mercado do trabalho e ao reforço da 
integração social dos migrantes; Reforçar a inclusão social das pessoas desfavorecidas e luta contra a discriminação; 
Incentivar reformas em matéria de emprego e de inclusão mediante a criação de parcerias; Reforma dos sistemas de ensino e 
de formação; Maior participação na educação e na formação ao longo da vida; Desenvolvimento do potencial humano no 
domínio da investigação e da inovação; Reforço da capacidade e da eficácia institucionais com vista a contribuir para a boa 
governança. 
 

Fundo de Coesão4 
Ambiente; Redes transeuropeias de transportes, em particular os projectos prioritários de interesse europeu; 
 

FEADER 
Agricultura: Introdução de novas tecnologias nas explorações agrícolas; Desenvolvimento de acções de formação profissional 
e informação; Aumentar a eficiência nos sectores da transformação e da comercialização das produções primárias; Promover 
o restabelecimento do potencial de produção agrícola afectado por catástrofes naturais. Silvicultura: Introdução de novas 
tecnologias nas explorações florestais; Desenvolvimento de acções de formação profissional e informação. 

                                                 

4 Para os novos países da UE, o Fundo de Coesão pode também financiar acções que tenham uma dimensão ambiental clara e que 
favoreçam o desenvolvimento sustentável, como a eficácia energética e as energias renováveis ou infra-estruturas no domínio dos 
transportes, como o caminho-de-ferro, as vias navegáveis fluviais e marítimas, as acções multimodais de transporte e a sua 
interoperabilidade, o controlo dos volumes de tráfego rodoviário e aéreo, o transporte urbano não poluente e os meios de transporte 
colectivo. 
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Estes domínios priorizados para as regiões Objectivo Convergência no próximo período de programação de 
fundos estruturais comunitários deverão ser alvo de cruzamento com os domínios prioritários de intervenção para 
o território da BIS, que relevam da avaliação do diagnóstico e das linhas de orientação estratégica. 

 

2.2. Referenciais Nacionais de Orientação Estratégica 

 

QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional 

O período de programação 2007-2013 procura materializar as linhas de orientação das Estratégias de Lisboa e de 
Gotemburgo, que validam os três pilares do desenvolvimento sustentável: competitividade, emprego e inclusão 
social e ambiente e prevenção do risco. 

O Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) traduz de forma coerente as orientações estratégicas da 
UE na definição das prioridades nacionais e regionais de desenvolvimento de Portugal, estabelecendo os níveis 
de despesa pública e o funcionamento de mecanismos de coordenação interna dos fundos e das intervenções. O 
quadro seguinte sistematiza as principais diferenças entre o anterior e o actual período de programação. 

 
Quadro 6 - Do QCA III ao QREN: Principais Alterações 

 
              Fonte: DGDR (2005) 
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São cinco os grandes princípios estruturantes para o QREN e para os PO5: i) Concentração operacional; ii) 
Selectividade nos investimentos e nas acções de desenvolvimento; iii) Viabilidade económica e sustentabilidade 
financeira das operações; iv) Coesão e valorização territoriais; v) Gestão e monitorização estratégica das 
intervenções. 

A orientação estratégica do QREN segue cinco prioridades, em articulação com os objectivos definidos pela 
Comissão Europeia: i) Promover a qualificação dos Portugueses; ii) Promover o crescimento sustentado; iii) 
Garantir a coesão social; iv) Assegurar a qualificação do território e das cidades; v) Aumentar a eficiência da 
governação. 

A organização da intervenção assenta em três Programas Operacionais temáticos, de natureza inter-sectorial, 
visando uma redução da dispersão dos programas: 

• Factores de Competitividade 

Actuação nas vertentes da redução dos custos de transacção, estímulo à inovação e ao desenvolvimento 
tecnológico, modernização e internacionalização do tecido empresarial, promoção da sociedade do 
conhecimento. 

• Potencial Humano 

Estimulo à educação e à formação avançada, à mobilidade e à coesão social e ainda à igualdade de 
oportunidades num contexto de desenvolvimento tecnológico e de ambiente inovador. 

• Valorização Territorial 

Procurar qualificar e reforçar a dotação de infra-estruturas, redes, equipamentos em diversos domínios, 
logística, transportes, energia, ambiente, património, prevenção e gestão de riscos e equipamentos 
sociais. 

A intervenção contempla ainda sete programas operacionais regionais, por NUTS II, programas operacionais de 
Cooperação Territorial (transfronteiriça, transnacional e inter-regional) e programas operacionais de Assistência 
Técnica. Os PO Regionais do Continente asseguram, à escala regional, os objectivos temáticos da 
competitividade e da valorização territorial, atendendo às características da região, admitindo-se, deste modo, uma 
diferenciação na estrutura (medidas e acções dos PO regionais). Este facto permite enquadrar convenientemente 
a estratégia e o Plano de Acção que vier a ser aprovado para implementação na BIS. 

Do conjunto de PO de Cooperação Territorial, a BIS pode beneficiar de quatro.  

O primeiro corresponde ao Programa Operacional da Cooperação Transfronteriça 2007-2013, operativo através de 
duas áreas de cooperação (Cooperação entre o Centro e Castela e Leão e Cooperação entre o Centro, Alentejo e 
Extremadura). Está estruturado em 5 prioridades estratégicas: i) Cooperação e gestão conjunta para o fomento da 
competitividade e a promoção do emprego; ii) Cooperação e gestão conjunta em meio ambiente, património e 
prevenção de riscos; iii) Cooperação e gestão conjunta no ordenamento do território e acessibilidades; iv) 
Cooperação e gestão conjunta para a integração socioeconómica e institucional; v) Assistência Técnica. Pela sua 
tradição e pela sua dimensão, constituiu um instrumento relevante a ter em conta na definição do Plano de Acção 
para a BIS. 

Os restantes três Programas de Cooperação são: 

• Programa Operacional do Sudoeste Europeu, onde são definidas 5 prioridades: i) Promoção da inovação 
e constituição de redes estáveis de cooperação em matéria tecnológica; ii) Melhoria da sustentabilidade 
para a protecção e conservação do ambiente e meio natural do SUDOE; iii) Integração harmoniosa do 
espaço do SUDOE e melhoria da acessibilidade às redes de informação; iv) Impulsionar o 
desenvolvimento urbano sustentável, aproveitando os efeitos positivos da cooperação transnacional; v) 
Reforço da capacidade institucional e aproveitamento da assistência técnica; 

• Programa Operacional Espaço Atlântico, mais vocacionado para o litoral, muito embora não se excluam 
os territórios do interior; 

• Programa Operacional Interregional, através das prioridades: i) Inovação e economia do conhecimento; ii) 
Prevenção do ambiente e dos riscos. 

                                                 

5 O texto baseia-se numa comunicação realizada pelo Coordenador do Grupo de Trabalho do QREN, Dr. Nuno Vitorino, no Vimeiro (17/02/2006). 
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Quadro 7 - Programa Operacional da Cooperação Transfronteiriça 2007-2013 (Área de Cooperação: Centro - Castela e Leão) 
 
Prioridade Estratégica 
COOPERAÇÃO E GESTÃO CONJUNTA PARA O FOMENTO DA COMPETITIVIDADE E A PROMOÇÃO DO EMPREGO  
 
Orientações estratégicas 
• Concretizar iniciativas de Inovação e desenvolvimento tecnológico ligadas às problemáticas da intermodalidade, energia, 

telemática e de segurança dos meios de transporte  
• Desenvolver sistemas de transporte inteligentes que favoreçam a gestão eficiente das infra-estruturas 
• Promover a Inovação ligada aos materiais de construção das estruturas de transporte (conforto, segurança, durabilidade, 

utilização de materiais limpos)  
• Desenvolver sinergias entre empresas do sector da construção automóvel de ambas as regiões  
• Dinamizar novas polarizações industriais que aproveitem as vantagens de proximidade  
• Reorganizar redes e circuitos de comercialização das empresas  
• Desenvolver serviços avançados de apoio ao sector dos transportes e logística 
 
Prioridade Estratégica 
COOPERAÇÃO E GESTÃO CONJUNTA EM MEIO AMBIENTE, PATRIMÓNIO E PREVENÇÃO DE RISCOS 
 
Orientações estratégicas 
• Desenvolver planos comuns de gestão e acompanhamento ambiental e de segurança de passageiros e populações  
• Qualificar as paisagens e monitorizar a qualidade das águas e do ar e os níveis de ruído  
• Desenvolver acções inovadoras de redução dos efeitos negativos sobre o meio ambiente  
• Promover estratégias para valorizar os territórios rurais atravessados pelos eixos viários e ferroviários evitando o “efeito 

de túnel” 
• Promover a organização e divulgação de itinerários de descoberta dos territórios próximos dirigida ao importante fluxo de 

turistas que atravessam ambas as regiões em direcção a outros destinos  
• Desenvolver programas turísticos centrados nas cidades localizadas ao longo do corredor para turistas em trânsito -

Promover o conceito de cidade-etapa numa lógica de rede 
 
Prioridade Estratégica 
COOPERAÇÃO E GESTÃO CONJUNTA NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ACESSIBILIDADES 
 
Orientações estratégicas 
• Promover a interoperacionalidade dos diferentes meios de transporte, facilitando a intermobilidade  
• Planear de forma integrada as infra-estruturas de logística  
• Articular a actividade dos portos marítimos com as redes viárias e ferroviárias internacionais  
• Promover uma elevada qualidade das infra-estruturas de transportes, principalmente dos serviços directamente 

associados (áreas de serviço, estações, meios de informação, apoio aos clientes)  
• Integrar uma visão transfronteiriça na elaboração dos planos de ordenamento do território de ambas as regiões  
• Dotar de uma perspectiva conjunta o papel do corredor viário e ferroviário na organização dos territórios que atravessa  
• Estabelecer complementaridades entre infra-estruturas, equipamentos e serviços, desenvolvidos a partir do aumento da 

mobilidade transfronteiriça 
 
Prioridade Estratégica 
COOPERAÇÃO E GESTÃO CONJUNTA PARA A INTEGRAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA E INSTITUCIONAL  
 
Orientações estratégicas 
• Reforçar a cooperação entre entidades da administração pública regional, agentes económicos, sociais e culturais dos 

dois lados da fronteira  
• Promover uma maior interacção cultural e social entre as populações raianas  
• Desenvolvimento de serviços comuns 
• Fomento da utilização partilhada e/ou em rede dos equipamentos sociais, culturais e de lazer 
 
Prioridade Estratégica 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROCESSO DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA 
 
Fonte: Programa Operacional da Cooperação Transfronteiriça 2007-2013, Março de 2007 

 

Quadro 8 - Programa Operacional da Cooperação Transfronteiriça 2007-2013 (Área de Cooperação: Centro – Estremadura - Alentejo) 
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Prioridade Estratégica 
COOPERAÇÃO E GESTÃO CONJUNTA PARA O FOMENTO DA COMPETITIVIDADE E A PROMOÇÃO DO EMPREGO  
 
Orientações estratégicas 
• Desenvolvimento e aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação -Concretizar iniciativas 

transfronteiriças de investigação e desenvolvimento tecnológico  
• Assegurar uma boa articulação transfronteiriça ao nível dos diferentes sectores económicos que podem contribuir mais 

significativamente para o desenvolvimento das três regiões: actividade empresarial, turismo e agricultura 
 
Prioridade Estratégica 
COOPERAÇÃO E GESTÃO CONJUNTA EM MEIO AMBIENTE, PATRIMÓNIO E PREVENÇÃO DE RISCOS 
 
Orientações estratégicas 
• Valorizar em conjunto os territórios próximos da fronteira marcados por importantes recursos naturais  
• Assegurar uma boa articulação transfronteiriça para desenvolver a cooperação no âmbito do meio ambiente, 

desenvolvimento rural e Protecção civil 
 
Prioridade Estratégica 
COOPERAÇÃO E GESTÃO CONJUNTA NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ACESSIBILIDADES 
 
Orientações estratégicas 
• Desenvolver políticas transfronteiriças de ordenamento e desenvolvimento regional particularmente nas bacias do 

Guadiana (envolvente da barragem do Alqueva) e do Tejo (Tejo internacional) e o desenvolvimento de redes de 
acessibilidades 

 
Prioridade Estratégica 
COOPERAÇÃO E GESTÃO CONJUNTA PARA A INTEGRAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA E INSTITUCIONAL  
 
Orientações estratégicas 
• Implementar um observatório de cooperação transfronteiriça capaz de agilizar os projectos em curso ou em perspectiva  
• Dinamizar o Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças e a Comunidade de Trabalho  
• Reforçar a Cooperação entre entidades da administração pública regional, agentes económicos, sociais e culturais dos 

dois lados da fronteira  
• Promover uma maior interacção cultural e social entre as populações raianas  
• Desenvolvimento de serviços comuns -Fomento da utilização partilhada e/ou em rede dos equipamentos sociais, culturais 

e de lazer  
 
Prioridade Estratégica 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROCESSO DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA 
 
Fonte: Programa Operacional da Cooperação Transfronteiriça 2007-2013, Março de 2007 

 

Embora com uma incidência territorial mais alargada e, portanto, com um efeito mais difuso para a BIS, estes 
programas, nomeadamente o Programa Operacional de Cooperação do Sudoeste Europeu,  são relevantes pelo 
conjunto de oportunidades que criam no desenvolvimento de formas de cooperação transnacional, em domínios 
onde a região apresenta menos experiência. Vejam-se os casos da prevenção dos riscos naturais e tecnológicos, 
a gestão da água, a transferência de inovação e conhecimento ou o ordenamento territorial. 

PEN - Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural 

O PEN constitui um instrumento fundamental para responder ao quadro de declínio da agricultura e de 
despovoamento do território rural do país. Paralelamente ao desenvolvimento do território agro-florestal e à 
concentração da produção agrícola, o plano propõe uma diversificação das actividades assente na valorização do 
potencial endógeno dos territórios. A estratégia de desenvolvimento da BIS passará necessariamente pelo do 
PEN, não só porque a BIS é uma das manchas florestais da Região Centro, como também mantém uma produção 
agrícola importante em alguns domínios. A BIS, possui ainda um vasto património histórico-rural ligado à 
ruralidade que importa potenciar, orientação que encontrará resposta no PEN. 
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Quadro 9 - Plano Estratégico Nacional Desenvolvimento Rural 2007-2013 (Objectivos estratégicos e Linhas de Orientação) 
 

Objectivos Estratégicos 
Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal 
  
Linhas de Orientação 
• Actuação numa óptica de fileira e em rede – cooperação e interligação entre os diferentes agentes, nomeadamente 

produtores e indústria. 
• Concentração num conjunto de fileiras e domínios estratégicos. 
• Apoio selectivo nas restantes fileiras e actividades 
• Orientação para a produção em mercado aberto e global 
• Cooperação para a colocação dos produtos no mercado 
• Promoção da iniciativa em comum das intervenções 
• Formação e inovação orientadas para o mercado e promoção de parcerias 
• Corresponsabilização dos agentes no esforço de investimento 
• Redimensionamento empresarial 
• Serviços de apoio às empresas 
 
Objectivos Estratégicos 
Promover a Sustentabilidade dos Espaços Rurais e dos Recursos Naturais 
 
Linhas de Orientação 
• Sustentação das explorações nos territórios mais desfavorecidos 
• Sustentação de valores naturais e paisagísticos 
• Actuação numa óptica de ordenamento do território 
• Intervenção na floresta com dimensão e sustentabilidade 
• Valorização dos produtos do ambiente que possam ser transaccionáveis 
• Orientação dos agentes produtores para a gestão sustentável dos recursos naturais 
• Estímulo a comportamentos ambientais com efeitos positivos adicionais 
• Correcção de problemas de natureza ambiental 
• Actuação privilegiada em zonas associadas a riscos de catástrofes naturais 
 
Objectivos Estratégicos 
Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais 
 
Linhas de Orientação 
• Dinamização do mercado de produtos locais 
• Utilização inovadora do património rural e natural 
• Actuação em complementaridade com a actividade agro-florestal 
• Concentração em iniciativas locais de dimensão adequada 
• Formação orientada para o aparecimento e desenvolvimento de iniciativas locais 
• Integração e complementaridade com outras intervenções territoriais 
• Promoção de serviços básicos para grupos alvo da população em meio rural 
• Aplicação da abordagem LEADER 
 
Objectivos Transversais 
• Reforçar a coesão territorial e social 
• Promover a eficácia da intervenção dos agentes públicos, privados e associativos na gestão sectorial e territorial 
 

Fonte: Plano Estratégico Nacional Desenvolvimento Rural 2007-2013 (Fevereiro 2007) 

 
Quadro 10 - Equilíbrio entre Eixos (PEN 2007-2013) 

Região 

Eixo I  
Aumento da 

Competitividade dos 
sectores agrícola e 

florestal 

Eixo II  
Melhoria do 

Ambiente e da 
paisagem rural 

Eixo III  
Qualidade de vida nas 

zonas rurais e 
diversificação da 
economia rural 

Eixo IV 
LEADER 

Total por Região 
(euros) 

Continente  40-50%  35-45%  10-12%  8-12%  3.468.079.378  
Açores  35-50%  35-50%  10-12%  5-8%  274.457.675  
Madeira  50-60%  25-35%  10-15%  5-12%  175 000.000  
Rede Rural Nacional      11.787.975  
Total      3.929.325.028  

 Fonte: Plano Estratégico Nacional Desenvolvimento Rural 2007-2013 (Fevereiro 2007) 
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PNACE – Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 2005/2008 

O Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 2005/2008 é uma resposta do governo 
português aos desafios colocados pela Estratégia de Lisboa. Procura responder a um triplo desafio: linhas de 
orientação aprovadas pelo Conselho Europeu; recomendações gerais de política económica e de emprego para 
Portugal formuladas pela Comissão Europeia; prioridades identificadas para Portugal pela Comissão Europeia no 
quadro de elaboração do Plano Nacional de Reformas. Enquadra o Programa de Estabilidade e Crescimento, o 
Plano Tecnológico e o Plano Nacional de Emprego. A sua elaboração levou em linha de conta as orientações do 
QREN 2007-2013. 

 

Figura 7 – PNACE 2005-2008 

 

Os objectivos do PNACE são muito ambiciosos, atendendo a que define como metas a redução do deficit público 
para 2,8% do PIB, triplicar o investimento privado em I&D e atingir uma taxa de crescimento anual do PIB de 2,6% 
e uma taxa de emprego global de 69%. 

Actuando nos domínios macroeconómico, microeconómico e da qualificação, emprego e coesão social, o PNACE 
enuncia 18 prioridades (ver quadro). Estas 18 prioridades configuram um conjunto de políticas organizadas em de 
7 grupos: i) Crescimento económico e sustentabilidade das contas públicas; ii) Governação e administração 
pública; iii) Competitividade e empreendedorismo; iv) Investigação, desenvolvimento e inovação; v) Coesão 
territorial e sustentabilidade ambiental; vi) Eficiência dos mercados; vii) Qualificação e coesão social. 

 
Quadro 11 - Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 2005/2008 (Prioridades) 

Domínio Macroeconómico 

1. Fomentar o Crescimento, consolidar as contas públicas e controlar o deficit externo. 

2. Reorientar a aplicação dos recursos públicos dando prioridade aos investimentos indutores de crescimento e criadores de 
emprego. 

3. Garantir a equidade e a sustentabilidade do sistema de protecção social. 

4. Desburocratizar os procedimentos no âmbito da função reguladora e fiscalizadora do Estado e melhorar as condições de 
livre concorrência. 

5. Promover a concertação estratégica no domínio das relações laborais e das grandes opções de desenvolvimento do País. 

6. Retomar um processo de convergência real com os níveis médios de rendimento da UE. 

 

Domínio Micro económico 

1. Criar um ambiente de negócios mais atractivo para a iniciativa privada num contexto de regulação reforçada, 
desburocratizando procedimentos e desenvolvendo a cultura empresarial. 

2. Incrementar o investimento em investigação e desenvolvimento, quer de origem pública quer de origem privada e 
promover a incorporação dos resultados nos processos produtivos, aumentando a competitividade das empresas 
portuguesas. 

3. Promover a inovação, disseminar o acesso às tecnologias da informação de forma inclusiva, explorar vantagens 
competitivas e reforçar a capacidade de criação de valor pelas empresas. 

PROGRAMA DE 
ESTABILIDADE E 
CRESCIMENTO 

PLANO 
TECNOLÓGICO 

PLANO 
NACIONAL DE 

EMPREGO 

PNACE 
2005/2008 

Macroeconomia 

Competitividade 

Qualificação 

Emprego 

QREN 
2007 -2013 
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4. Melhorar a eficiência dos mercados e, em particular, a regulamentação dos serviços, garantindo maior concorrência 
efectiva, maior competitividade e acesso a “inputs” produtivos em condições mais favoráveis. 

5. Promover um uso mais sustentável dos recursos naturais. 

6. Preservar um Estado Social dinâmico e evolutivo, promovendo a coesão social, territorial e ambiental. 

 

Domínio da Qualificação, Emprego e Coesão Social 

1. Reforçar a educação e a qualificação dos portugueses e adaptar os sistemas de educação e formação às necessidades 
de criação de novas competências. 

2. Promover a criação de emprego e atrair e reter o maior número de pessoas no emprego, prevenindo e combatendo o 
desemprego, nomeadamente de jovens e de longa duração. 

3. Gerir de forma preventiva e precoce os processos de reestruturação e deslocalização empresarial. 

4. Promover a flexibilidade com segurança no emprego num quadro de reforço do diálogo e concertação social. 

5. Modernizar o Sistema de Protecção Social. 

6. Desenvolver o carácter inclusivo do mercado de trabalho, promovendo, a igualdade de oportunidades para todos, a 
reabilitação e a reinserção, a conciliação entre a vida social e profissional e a igualdade de género. 

Fonte: PNACE (2005), p. 6. 

Encontram-se definidas 125 medidas estruturantes, algumas sem uma particular tradução no território, 
especialmente as políticas para crescimento económico e a sustentabilidade das contas públicas e governação e 
administração pública. Em todas as outras, identificam-se medidas com forte impacte territorial e, nesse sentido, 
devem ser consideradas na definição de uma estratégia e Plano de Acção para a BIS. 

 

Plano Tecnológico 

O Plano Tecnológico é um instrumento de política proposto pelo XVII Governo Constitucional para melhorar os 
níveis de competitividade de Portugal. Na verdade, o Plano Tecnológico é o principal referencial para a política de 
crescimento económico, articulando um conjunto de políticas, algumas já existentes, em torno de três eixos 
fortemente orientados pelos objectivos da Estratégia de Lisboa de 2000: i) Conhecimento - qualificar os 
portugueses para a sociedade do conhecimento; ii) Tecnologia – vencer o atraso científico e tecnológico; iii) 
Inovação - imprimir um novo impulso à inovação. 

No domínio do Conhecimento, as orientações estratégicas subdividem-se em três categorias: recursos humanos; 
sociedade de informação e do conhecimento; indústrias criativas. Para os recursos humanos pretende-se apoiar 
iniciativas que permitam obter ganhos significativos de produtividade e gerar dinâmicas inovadoras nas empresas 
e cidadãos. As orientações para a Sociedade de Informação e do conhecimento assentam no projecto “Ligar 
Portugal” e nas iniciativas que lhe estão associadas, que visam, no essencial, alargar o uso da internet de banda 
larga e a criação de conteúdos. A aposta nas indústrias criativas surge como um resultado da valorização da 
criatividade no novo modelo de economia e sociedade centrada no conhecimento. 

O domínio da Tecnologia compreende cinco subgrupos: actores; transferência de tecnologia; energia; transportes 
e logística; grandes projectos de investimento. Os objectivos para a primeira categoria prendem-se com a 
necessidade de melhorar as relações entre os actores envolvidos na inovação tecnológica, sejam eles empresas, 
universidade ou outras organizações, no sentido da construção de um sistema de inovação. A transferência de 
tecnologia é considerada essencial para a difusão de inovações, aspecto em que a economia portuguesa 
apresenta resultados pouco animadores, justificando-se portanto a definição de um conjunto de medidas para 
ultrapassar este problema. As orientações específicas para os sectores da energia, transportes e logística 
justificam-se pela relevância dos sectores para o funcionamento da economia, bem como importa apoiar, mediante 
critérios de maior exigência ao nível da integração sectorial e territorial, projectos de investimento estruturantes 
para a inovação e desenvolvimento económico. 

No domínio da Inovação, as orientações estratégicas estão divididas pelas seguintes categorias: sectores e 
clusters; financiamento; internacionalização; administração pública. No primeiro caso, pretende-se reforçar as 
dinâmicas de clusterização da economia portuguesa, aproximando as empresas orientadas para a procura e 
guiadas pela inovação, criando massa crítica e densificando as redes de relações no cluster. No que diz respeito 
ao financiamento, procura-se apoiar novas formas de providenciar capital para as empresas inovadoras. A 
internacionalização surge como uma das categorias privilegiadas ao nível da acção, procurando qualificar e 
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“imbricar” o investimento estrangeiro e dinamizar as exportações da economia portuguesa. As orientações para a 
Administração Pública visam reduzir custos de contexto e tornar mais eficiente o papel do estado na sociedade, 
reduzindo a burocracia, desmaterializando processos, simplificando procedimentos e promovendo a mobilidade 
dos funcionários da Administração Pública. 

O Plano Tecnológico enquadra um conjunto de medidas muito relevantes para a definição de uma estratégia de 
desenvolvimento e de um Plano de Acção para a BIS, muitas das quais terão um suporte financeiro adequado por 
via do QREN 2007-2013. A implementação das medidas e da criação de novas medidas do Plano Tecnológico 
será objecto de análise circunstanciada durante a elaboração do Plano de Acção para a BIS. 

 

PNE – Plano Nacional de Emprego 2005-2008 

O PNE 2005-2008 procura enfrentar os problemas conjunturais e estruturais do país em matéria de emprego, que 
limitam o desenvolvimento do país. O PNE encontra-se integrado com o PNACE, garantindo uma articulação das 
políticas para o desenvolvimento do sistema de emprego. O PNE pretende ser uma resposta às recomendações 
feitas a Portugal no quadro da Estratégia Europeia para o Emprego (EEE). Do ponto de vista financeiro, o PNE 
2005-2008 enquadra algumas acções no âmbito do QCA III e do QREN 2007-2013. 

O Plano Nacional de Emprego procura enfrentar cinco desafios estratégicos e grandes prioridades para o período 
2005-2008: i) Promover a criação de emprego, prevenir e combater o desemprego; ii) Antecipar e gerir 
positivamente as reestruturações; iii) Promover a flexibilidade com segurança no emprego; iv) Reforçar a 
educação e qualificação da população; v) Modernizar o sistema de protecção social. 

São três os eixos que procuram consubstanciar as prioridades do PNE: i) Atrair e reter um maior número de 
pessoas na situação de emprego, aumentar a oferta de mão-de-obra e modernizar os sistemas de protecção 
social; ii) Melhorar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas; iii) Investir mais em capital humano 
melhorando a educação e as competências. 

No primeiro eixo, o PNE preconiza uma actuação em diferentes domínios, tais como programas para jovens 
desempregados, diplomados desempregados, estágios, incentivo ao envelhecimento activo, aumento da 
participação das mulheres na vida activa, apoio a públicos especiais com dificuldades de inserção. Paralelamente, 
procura actuar do lado da procura junto das entidades empregadoras e verifica-se um reforço da abordagem 
territorial e sectorial das políticas de emprego. 

No eixo relativo à melhoria da adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas, o PNE identifica um conjunto de 
medidas que se destinam a actuar preventivamente no caso de reestruturações empresariais, a prevenir riscos 
profissionais e a melhorar as relações laborais, bem como a autonomizar o salário mínimo. 

No último eixo, o PNE visa uma actuação ao nível da oferta de formação, passando pela reforma do ensino 
básico, aumento dos níveis de escolaridade e também do número de alunos em cursos tecnológicos e 
profissionais e, de igual modo, aumento das qualificações de activos. 

Pela relevância deste programa e pelas características da base económica e do mercado de emprego na área da 
BIS, o PNE é um também um referencial de orientação para as políticas de desenvolvimento económico e social 
desta sub-região. 

 

ENDS – Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS) procura contribuir para a emergência de um 
modelo de desenvolvimento sustentável em Portugal, dando seguimento a recomendações das Nações Unidas e 
da UE. A ENDS deverá configurar um conjunto articulado de actuações que visam a eficiência económica, a 
coesão social e a protecção do ambiente. A ENDS ainda se encontra em fase de discussão pelo executivo. 

 

PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) enquadra um conjunto de orientações 
para um modelo de organização territorial, considerando o sistema urbano, as redes, as infra-estruturas e os 
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equipamentos de interesse nacional, as áreas de interesse nacional em termos agrícolas, ambientais e 
patrimoniais. 

Enquanto um instrumento estratégico de referência para as intervenções com impacte territorial, incluindo as 
apoiadas pelos futuros Programas Operacionais para o período de 2007/2013, o PNPOT será considerado na 
definição do Plano de Acção para a BIS. 

A sua relevância aconselha a que se refiram desde já os objectivos estratégicos, o modelo territorial preconizado e 
algumas orientações para o Centro Litoral e o Pinhal Interior. 

Os objectivos estratégicos do PNPOT são os seguintes (http://www.dgotdu.pt/): 

• Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 
sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos 

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e 
global 

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à 
integração e à coesão territoriais 

• Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a 
universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social 

• Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 
crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública 

• Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, activa e 
responsável dos cidadãos e das instituições 

O modelo territorial preconizado dá suficiente relevo à BIS, ao longo do Grande Corredor do Interior como porta de 
atravessamentos para Espanha. O quadro seguinte foi extraído do relatório do PNPOT e contêm as principais 
opções de desenvolvimento identificadas para a Região, que serão levadas em linha de conta pela equipa na 
preparação do Plano de Acção. 

 
Quadro 12 - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território:  

Opções para o Desenvolvimento do Território (Beira Interior) 

• Explorar o potencial do eixo urbano estruturado pela A23 (Guarda-Covilhã-Castelo Branco), traduzindo-o num conceito 
de desenvolvimento policêntrico valorizador de sinergias e complementaridades num quadro estruturado de cooperação 
inter-urbana;  

• Explorar a posição estratégica da Guarda nos eixos rodoviários e ferroviários para o desenvolvimento de serviços 
logísticos e para a localização empresarial;  

• Apoiar as apostas da Covilhã de articular o pólo universitário com um pólo de localização de actividades mais intensivas 
em tecnologia e conhecimento;  

• Reforçar o papel de Castelo Branco na articulação com o Médio Tejo e com as regiões de Espanha, criando condições 
para sedear actividades orientadas para os mercados do litoral e do interior da Península;  

• Assumir uma estratégia comum de afirmação territorial e de aprofundamento da cooperação transfronteiriça e de 
exploração das oportunidades decorrentes da ligação a Espanha;  

• Suportar o dinamismo emergente nas pequenas vilas melhor posicionadas relativamente aos eixos de comunicação e 
favorecer a sua articulação com as principais cidades;  

• Promover o turismo nomeadamente nas áreas de maior valia patrimonial ou ambiental: aldeias históricas, Serra da 
Estrela, Vale do Côa/Vale do Douro;  

• Valorizar os projectos de regadio da Cova da Beira e Idanha;  

• Valorizar os recursos hídricos e recuperar a qualidade da água, concluindo os projectos integrados de despoluição, em 
particular, nas bacias do Mondego e do Zêzere;  

• Organizar a rede de equipamentos de âmbito supra-municipal numa lógica de complementaridade, de especialização e 
de funcionamento concertado;  

• Implementar soluções inovadoras de transporte público nas áreas rurais;  

• Preservar a qualidade da paisagem e prevenir os fogos florestais. 
 Fonte: PNPOT – Relatório (2006, pag. 96) 
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Figura 8 – Sistema Urbano, Acessibilidades e Povoamento 

 
               Fonte: PNPOT – Relatório (2007) 

 

2.3. Modelação Estratégica para a Região Centro 

Relativamente aos anteriores períodos de programação, observa-se que para 2007-2013, é notória a valorização 
da intervenção estrutural comunitária. O QREN passa a ser um documento de programação estratégico, deixando 
de incluir, relativamente aos PDR e aos QCA, a maior parte das suas componentes operacionais (que constarão 
quase exclusivamente dos Programas Operacionais) e fomentando a deslocação da prioridade política da coesão 
para a competitividade. 

Tendo como objectivo conferir maior eficácia às intervenções estruturais, a Comissão propôs que as intervenções 
do FEDER e FSE se materializassem num único fundo por programa (abordagem monofundo), permitindo 
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financiar actividades relacionadas com o capital humano e físico. A esta lógica de um instrumento por domínio 
político e um fundo por programa, adicionou-se outra alteração: a integração do Fundo de Coesão na 
programação do FEDER. Ambos passaram a ter um único sistema de programação no que respeita às infra-
estruturas de transportes e de ambiente, o que simplifica e torna mais coerentes as suas intervenções. 

Neste contexto, é de referir a reflexão estratégica aprofundada apresentada pela CCDR, documento este que viria 
a estar na base da proposta de Programa Operacional para a Região. Este instrumento contempla a nova 
configuração administrativa da Região, que contem: 

• mais 22 concelhos do Oeste e do Médio Tejo (de 78 para 100), o que representa um acréscimo de 28%; 

• 2,35 milhões de pessoas (no anterior período de programação eram 1,8 milhões); 

• 28.200 km2, contra os anteriores 23.700 km2. 
 
Programa Operacional da Região Centro 2007-2013 

Para além das prioridades estratégicas nacionais que norteam o QREN e todos os respectivos PO, já referidos, foi 
também atribuída prioridade aos domínios do conhecimento, da ciência, da tecnologia e da inovação e, ainda, que 
ao nível da infra-estruturação as prioridades se centrem em projectos integrados e estruturantes, à escala supra-
municipal, regional e nacional. Paralelamente é inequívoco que assume uma especial relevância a 
sustentabilidade financeira, económica, social e ambiental dos diversos projectos a financiar. 

Quadro 13 - Prioridades Estratégicas do PO Região Centro 
Prioridades Estratégicas Prioridades 

� Apostar no ensino técnico, para responder a uma parte essencial das necessidades das 
empresas 

� Melhorar a qualidade da formação profissional e a sua adequação às necessidades do 
mercado do trabalho 

� Promover a integração de recursos humanos altamente qualificados nas empresas 
Formação de recursos humanos 

� Promover a formação avançada de quadros superiores para colocar a região na fronteira 
das novas técnicas e métodos de gestão 

� A promoção do empreendedorismo, no âmbito da qual importará, sobretudo, incentivar a 
criação de novas empresas inovadoras de pequena dimensão  

� A promoção da inovação nas empresas existentes 
� O desenvolvimento de clusters com elevado potencial na região: floresta (produção da 

matéria-prima e suas diferentes utilizações, incluindo a energia), saúde e biotecnologia, 
indústrias alimentares, habitat (cerâmica e materiais de construção, têxteis-lar, utilidades 
domésticas, produtos decorativos, etc.) e as indústrias do mar 

• Internacionalização, através da Captação de IDE e Promoção das exportações 

Reforço da inovação e da 
competitividade 

• Promover o ordenamento e a qualificação de áreas de localização empresarial 
• Regeneração urbana: melhorar a qualidade de vida e o ambiente urbano 
• Qualificação dos centros urbanos: melhorar a oferta de serviços às populações nos 

domínios da cultura, do desporto, do lazer, etc 
• Promoção da competitividade das cidades, com base nas externalidades positivas 

proporcionadas pela aglomeração no espaço urbano de actividades produtivas, comerciais, 
financeiras, científicas e de prestação de serviços especializados 

• Promoção da constituição de redes entre actores públicos e/ou privados para 
comunicação de informação e troca de experiências, seja de âmbito sub-regional, regional, 
nacional ou internacional 

Va
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o 
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Centros e sistemas 
urbanos 

• Promoção da cooperação intermunicipal: investimentos comuns em equipamentos 
colectivos e em infra-estruturas de diferentes tipos (mobilidade, saneamento básico, etc.), 
gestão comum de serviços colectivos, ordenamento do território, a protecção do meio 
ambiente e a segurança colectiva 

• Acessibilidades à escala local 
• Saneamento básico 

Qualificação dos esp. 
sub-regionais nas zonas 
de baixa densidade • Pequenos equipamentos de uso colectivo 

• A protecção de zonas sensíveis como a orla costeira, as bacias hidrográficas e as zonas 
de paisagem protegida 

• A valorização de zonas com valia ambiental, tendo como objectivo o seu ordenamento e 
fruição; 

• A valorização de recursos específicos do território (culturais, arquitectónicos, 
paisagísticos, produtos artesanais) localizados em lugares particulares (aldeias, outros 
espaços rurais, montanhas, planos de água, lugares religiosos, etc.) Va
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Protecção de zonas 
ambientalmente 
sensíveis e valorização 
de recursos específicos 
da região 

• A valorização de recursos específicos da região transversais ao território (termalismo, 
gastronomia, vinhos, etc.) 
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Prioridades Estratégicas Prioridades 
• A construção/qualificação de plataformas logísticas para dar escala, fluidez e eficiência à 

mobilidade de mercadorias Mobilidade intra e 
interregional • A melhoria das acessibilidades por via rodoviária, ferroviária, marítima e aérea, assim 

como das condições de articulação entre diferentes modos de transporte 
• No abastecimento de água: reabilitação e renovação de infra-estruturas existentes, 

construção de novas infra-estruturas e o estabelecimento de ligações “alta”/”baixa” 
• Na recolha e tratamento de águas residuais, a construção de infra-estruturas e de redes 

de drenagem, bem como o estabelecimento de ligações “alta”/”baixa” 

Va
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Conclusão das redes (em 
alta e em baixa) de 
saneamento básico 

• No domínio dos resíduos sólidos, a construção de centrais de valorização orgânica e a 
recolha e reciclagem de resíduos 

� Promover a internacionalização da região, divulgando uma imagem de modernidade e 
dinamismo dos seus territórios, dos seus agentes e das suas instituições, e organizando a 
participação dos seus actores em redes internacionais 

Cooperação territorial 
� Acrescentar valor a outras acções de política pública realizadas na região, mediante o 

estabelecimento de parcerias inter-regionais que assegurem o acesso a informação 
relacionada com casos exemplares e boas práticas 

Fonte: PO Regional do Centro 2007-2013, CCDRC (Março de 2007) 

Neste contexto, o reforço da geração de projectos numa lógica intermunicipal acompanhará uma maior 
selectividade territorial nos investimentos co-financiados e uma intensificação e concentração de investimento em 
projectos com maior potencial de alavancagem de dinâmicas territoriais. 

Segundo o PO Região Centro, a aposta regional para os próximos anos, deverá alicerçar-se nas intervenções a 
centrar em 4 grandes prioridades estratégicas: Formação de Recursos Humanos; Reforço da Inovação e da 
Competitividade; Valorização do Território e Cooperação Territorial. O Programa deverá ser, fundamentalmente, 
um instrumento financeiro que concretize de forma muito bem definida a estratégia de desenvolvimento regional 
preconizada. 

Como seria de esperar a perspectiva territorial assume grande expressão no PO, destacando-se diferentes 
domínios e diferentes prioridades. 

Neste quadro de referência, com base na estratégia regional, nas orientações políticas do governo e face ao 
volume de recursos financeiros afectos, o Programa está estruturado em 6 grandes Eixos Estratégicos (FEDER): 

• Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento; 

• Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos; 

• Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais; 

• Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental; 

• Eixo 5 – Governação e Capacitação Institucional 

• Eixo 6 – Assistência Técnica 

Relativamente ao Eixo 1, que possui uma dotação financeira superior, são objectivos específicos a promoção do 
empreendedorismo (impulso à criação de micro e pequenas empresas portadoras de inovação; I&DT com fins 
industriais ou comerciais), a promoção da inovação nas pequenas empresas (qualificação das micro e pequenas 
empresas; operar o upgrading tecnológico ou organizacional) e a mobilização do sistema científico e tecnológico 
(desenvolvimento da sociedade do conhecimento; estimulo às actividades de investigação cientifica e tecnológica 
com uma base territorial; apoio a áreas de acolhimento para a inovação empresarial e promoção de acções 
colectivas de desenvolvimento empresarial). 

O Eixo 2 possui como objectivos específicos a regeneração urbana (apoio a iniciativas, em parceria, com vista a 
melhorar a qualidade de vida, o ambiente e a coesão dos centros urbanos), a promoção da competitividade das 
cidades (criação de redes de competitividade e inovação urbanas, de modo a ganhar escala e a pensar os 
aglomerados no contexto dos respectivos sistemas urbanos – quadro de cooperação intermunicipal) e a 
consolidação do sistema urbano. 

No que se refere ao Eixo 3, a aposta, a centrar particularmente nas áreas de baixa densidade, passará pela 
promoção de iniciativas com enfoque no reforço da coesão física e social dos territórios e na valorização dos seus 
recursos específicos e diferenciadores. Para além da concretização de algumas infra-estruturas e equipamentos 
ainda em falta, a aposta passará pelo desenvolvimento qualificado de alguns serviços em áreas estratégicas, 
como a educação, saúde, ambiente e mobilidade. 
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Relativamente ao Eixo 4, os objectivos específicos a atingir passam pela prevenção, gestão e valorização 
ambiental. Assim, serão privilegiadas algumas áreas de intervenção, nomeadamente: gestão de recursos hídricos; 
gestão activa da Rede Natura e Biodiversidade; valorização e ordenamento da Orla Costeira; protecção e 
valorização de outras zonas sensíveis e qualificação da paisagem; prevenção e gestão de riscos naturais e 
tecnológicos. 

Finalmente, no que diz respeito ao Eixo 5, os seus principais objectivos centram-se na redução dos custos de 
contexto para a actividade empresarial, bem como em facilitar a relação das empresas e dos cidadãos em geral, 
com a administração pública, nomeadamente através da promoção do Governo Electrónico regional e local. E o 
Eixo 6, corresponde à Assistência Técnica. 

 
Quadro 14 - PO Região Centro 2007-2013  

Eixo FEDER (€) FEDER (%) Áreas de Intervenção 

1 576.892.050 33,90 
 
 
 
 
 
 
 

• Criação de micro e pequenas empresas inovadoras; 
• Projectos de I&D, em particular projectos de cooperação entre micro e pequenas empresas 

e entidades do Sistema Científico e Tecnológico; 
• Projectos de investimento produtivo para inovação em micro e pequenas empresas; 
• Qualificação de micro e pequenas empresas; 
• Redes de ciência e tecnologia (programas científicos e tecnológicos, instalações e 

equipamentos); 
• Redes de ciência e tecnologia (programas científicos e tecnológicos, instalações e 

equipamentos); 
• Áreas de acolhimento para a inovação empresarial (ALE, parques tecnológicos, 

incubadoras e parques de Ciência e Tecnologia); 
• Acções colectivas de desenvolvimento empresarial; 
• Intervenções complementares em redes de energia (Unidades Autónomas de Gás e 

ligação à rede eléctrica de locais de produção de electricidade com base em fontes 
renováveis). 

2 250.000.000 14,69 
 

• Parcerias para a regeneração urbana; 
• Redes urbanas para a competitividade e inovação; 
• Mobilidade urbana. 

3 468.000.000 27,50 
 

• Valorização de recursos específicos do território; 
• Qualificação integrada de espaços sub-regionais (redes de mobilidade, equipamentos e 

infra-estruturas para a coesão social e territorial). 

4 210.756.820 12,39 
 
 
 

• Prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos; 
• Gestão de recursos hídricos; 
• Gestão activa da Rede Natura e Biodiversidade; 
• Valorização e Ordenamento da Orla Costeira; 
• Protecção e valorização de outras zonas sensíveis e qualificação da paisagem; 
• Estímulo à reciclagem e reutilização de resíduos. 

5 141.000.000 8,29 
 
 

• Governo electrónico regional e local; 
• Facilitar a relação das empresas e dos cidadãos com a administração desconcentrada e 

local; 
• Promoção institucional da região. 

6 55.000.000 3,23 • Assistência técnica 
Total 1.702.000.000 100,0  

Fonte: PO Regional do Centro 2007-2013”, CCDRC 

No que diz respeito à programação financeira ao longo do período 2007-2013, a sua distribuição é muito 
equilibrada. 

 
Quadro 15 - Plano de Financiamento do  

PO Regional do Centro – FEDER, por anos 

Ano FEDER (€) % 

2007 228.890.000 13,5 

2008 233.467.800 13,7 

2009 238.137.156 14,0 

2010 242.899.899 14,3 

2011 247.757.897 14,6 

2012 252.713.056 14,9 

2013 257.767.316 15,1 

Total 1.701.633.124 100,0 
    Fonte: PO Regional do Centro 2007-2013”, CCDRC  
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Um terceiro aspecto a realçar na programação financeira do próximo Programa Operacional são os diferenciados 
níveis de co-financiamento. No Eixo 3, a taxa de comparticipação atinge o valor máximo de 70%, mas nos Eixos 1 
e 2 ronda os 50% (53,3% e 51,37% respectivamente). 

 
Quadro 16 - Plano de Financiamento do PO Regional do Centro 

Alocação Total FEDER, Contrapartida Nacional e Taxa de Comparticipação (€) 
Repartição indicativa da 
contrapartida nacional 

Para 
Informação 

Financiamento 
Comunitário 

Contrapartida 
Nacional Financiamento 

público 
nacional 

Financiamento 
privado 
nacional 

Financiamento 
Total 

Taxa de  
Co-financiamento 

(%) Contribuição 
BEI* 

Eixo 

(a) (b)= (c) + (d) (c) (d) (e)= (a)+ (b) (f) = (a)/(e)  

1  576.892.050   504.967.846   65.331.151   439.636.695   1.081.859.896   53,32%    

2  250.000.000   236.650.793   97.222.222   139.428.571   486.650.793   51,37%   16.500.000  

3  468.000.000   200.571.428   173.142.857   27.428.571   668.571.428   70,00%    

4  210.756.820   133.077.877   98.694.408   34.383.469   343.834.697   61,30%    

5 140.681.178  94.454.484 66.456.733 27.997.751 235.135.662 59,83%   

6 55.303.076 9.759.366 9.759.366  65.062.442 85%   

Total  1.701.633.124   1.179.481.794   510.606.737   668.875.057   2.881.114.918   59,06%   16.500.000  
Fonte: PO Regional do Centro 2007-2013”, CCDRC 

 

Outras reflexões estratégicas 

Na actual fase do período de programação, convém realizar uma breve reflexão prospectiva, enumerando, desde 
logo, alguns princípios/dualidades. 

Uma das principais questões a levar em linha de conta, passa pela dualidade entre um aumento dos níveis de 
cobertura, com equidade na cobertura territorial, ou uma opção por investimento estratégico centrado em alguns 
territórios específicos, gerando, naturalmente, diferenças territoriais. Parece óbvio que a resposta deverá 
encontrar-se no equilíbrio de ambas. Por um lado, uma maior selectividade dos investimentos a realizar; por outro, 
uma preocupação com a “equidade”, fomentando a coesão regional e a satisfação transversal das principais 
necessidades das populações da Região.  

Outra dualidade a emergir, centra-se nos domínios da competitividade e do emprego. Ou seja, em paralelo com a 
futura aposta na inovação enquanto instrumento privilegiado para a melhoria da competitividade regional e 
nacional, encontra-se o desígnio do pleno emprego. Não existindo dúvidas quanto à importância da inovação na 
definição de estratégias futuras, as questões associadas ao emprego, e aos reconhecidos desajustes entre a 
procura e a oferta de mão-de-obra (qualificada versus desqualificada), terão de merecer uma especial abordagem, 
através de uma visão que ultrapasse o restrito domínio do emprego. 

Por outro lado, a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver de um modo gradual, ao longo dos diversos 
períodos de programação, um esforço assinalável ao nível da desconcentração de competências. Este esforço 
radica na assumpção de que a aproximação da decisão do território gera indubitavelmente ganhos de eficácia e 
eficiência na gestão e implementação dos programas comunitários, para além de responsabilizar e dinamizar os 
próprios actores locais no processo de desenvolvimento.  

Admitindo que neste período de programação, deverão continuar a ser dados saltos qualitativos neste âmbito, 
parece evidente que tal situação poderá e deverá alicerçar-se na contratualização com as Comunidades Urbanas 
e Associações de Municípios, a partir de um Plano de Acção plenamente assumido, dos investimentos municipais 
a realizar no âmbito das medidas de incidência sub-regional. Estas medidas deverão contribuir para o reforço das 
práticas de planeamento e gestão de projectos intermunicipais, como forma de robustecer o tecido institucional e 
elevar os níveis de concentração e selectividade dos investimentos. Nesse sentido é fundamental que se 
desenvolvam experiências de contratualização suportadas em Planos de Acção desenhados pelas Associações 
de Municípios a partir de referenciais definidos pela CCDR. 
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3. 
Visão Estratégica 
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3. VISÃO ESTRATÉGICA 

 

3.1. Uma Ideia Global 

 

Afirmar a competitividade territorial da Beira Interior Sul no quadro da Região Centro e da 
Raia Ibérica, através: i) do robustecimento da cidade de Castelo Branco como força 
motriz da BIS e da Raia Ibérica Central; ii) da cooperação interurbana e da vertebração 
do sistema urbano sub-regional; iii) do reforço das áreas de acolhimento 
industrial/empresarial, da inovação e do conhecimento e das start-up; iv) da construção 
de um território qualificado, solidário e coeso; v) da melhoria da protecção e 
sustentabilidade ambiental; vi) da promoção de uma governância moderna, 
capacitada, eficiente e participada. 

 

3.2. Grandes Domínios Estratégicos e Linhas Orientadoras 

Face ao Diagnóstico efectuado e tendo em atenção as directrizes de actuação definidas pelo Programa 
Operacional da Região Centro 2007-2013, considera-se que o desenvolvimento da BIS deve passar pela aposta 
em 5 domínios estratégicos e linhas orientadoras: a Competitividade, Inovação e Conhecimento, a Vertebração do 
Sistema Urbano, a Governação e Capacitação Institucional, a Sustentabilidade e Valorização Ambiental e a 
Consolidação, Qualificação e Coesão Territorial. 

 
Figura 9 – Modelo Estratégico do Plano de Acção 
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Estes domínios encontram-se também em sintonia com as linhas de orientação estabelecidas pela Comissão 
Europeia para a política de coesão no novo período de programação de financiamento comunitário (2007-2013), 
para as regiões do Objectivo Convergência (que abrange a Região Centro) e estão de acordo com a organização 
operacional do Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN (Programas Operacionais Temáticos, 
Regionais e de Cooperação Territorial Europeia), que constitui o enquadramento para a aplicação da política 
comunitária de coesão económica e social em Portugal. 
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Posição Competitiva da Beira Interior Sul 

“A competitividade empresarial da Beira Interior Sul apresenta uma situação de alguma 
debilidade em termos de evolução recente, com um processo de divergência dos ritmos 
de crescimento face à média nacional. 

Apesar de alguma melhoria ao nível das acessibilidades e das infra-estruturas de 
suporte e apoio à actividade económica, a região apresenta fragilidades em termos de 
quantidade e qualidade dos recursos humanos, com um envelhecimento significativo da 
população e um nível de habilitações que limita de forma considerável as condições de 
base a uma trajectória virtuosa de crescimento económico. 

Em termos de processo empresarial, a região apresenta uma estrutura de 
especialização com uma presença industrial muito apreciável e única no contexto das 
regiões portuguesas sem fronteira litoral. Simultaneamente, a região detém níveis de 
iniciativa e sobrevivência empresarial que conferem alguma robustez ao seu tecido 
empresarial. 

Apesar do processo de divergência com a média nacional, a posição competitiva 
alcançada pela região revela uma alteração qualitativa significativa, com um melhor 
posicionamento em termos de produtividade face à média nacional e simultaneamente 
um menor nível de utilização dos recursos humanos." 

Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores, 2007. 

As linhas orientadoras deverão materializar-se, desde logo, através da concretização de 10 projectos âncora. 
Estes, pela sua localização, natureza, maturação, dimensão e alcance estratégico, terão forte capacidade de 
alavangem das dinâmicas de desenvolvimento social e económico que se pretendem para a BIS.  

Destaque-se, neste conjunto, a Área Empresarial de Castelo Branco. Esta nova infra-estrutura económica a 
desenvolver numa área contigua à Zona Industrial de Castelo Branco, irá consolidar este espaço como pólo de 
competitividade no interior do território nacional, dando-lhe maior dimensão e potencial por forma à sua afirmação 
como a principal infra-estrutura económica da subregião, com relevância nacional e internacional e com forte 
capacidade de arrastamento do restante território, estabelecendo com este diversas relações sinérgicas. 

Complementarmente, deverão ser desenvolvidos uma ampla e ambiciosa grelha de investimentos 
complementares no sentido da concretização da visão estratégica definida e com uma forte preocupação de 
conciliar equidade e competitividade.  

 

3. 2. 1. Competitividade, Inovação e Conhecimento 

Os desafios da competitividade económica são cada vez mais decisivos para os processos de desenvolvimento, 
sustentabilidade e afirmação das regiões. Reconhecendo esta preocupação, a Comissão Europeia tem plasmado 
a ideia em vários documentos orientadores da sua politica regional, nomeadamente que “a competitividade 
regional e territorial constitui um objectivo essencial para que a União Europeia possa dispor de mais meios para 
enfrentar as mutações transnacionais dos próximos anos: disparidades sócio económicas acrescidas após o 
alargamento; reestruturações decorrentes da mundialização; revolução tecnológica; desenvolvimento da economia 
e da sociedade baseadas no conhecimento; envelhecimento da população europeia e aumento da imigração”. Em 
conformidade com estas orientações, o QREN incorporou o desafio da competitividade num dos seus três 
objectivos estratégicos, associando-o às problemáticas do desenvolvimento regional e do emprego.  

Como tem sido apontado em diversos estudos, a BIS apresenta diversas fragilidades ao nível da capacidade 
competitiva, pese embora no contexto dos territórios raianos seja um dos que mantém razoável robustez e 
sobrevivência do tecido empresarial. 
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O incremento da competitividade da base económica passa sobretudo pelo robustecimento, dinamização, 
modernização e diversificação do seu tecido empresarial industrial e pelo aproveitamento dos potenciais turísticos 
e agrícolas que a região apresenta. 

 
 

• Promover a consolidação e competitividade da actividade industrial/empresarial 
 

P ro je c to  Â n c o ra

Área Empresarial de Castelo Branco

 

 

É conhecido que no contexto sub-regional, apenas a cidade de Castelo Branco tem um tecido industrial 
razoavelmente desenvolvido e diversificado. São também conhecidas as dificuldades de captação de 
investimentos industriais estruturantes em territórios com as características de perifericidade da BIS, pese embora 
alguns voluntarismos das autarquias, a crescente melhoria das acessibilidades interregionais e a vantagem da 
maior proximidade ao centro da Europa relativamente aos territórios do Litoral. 

Neste contexto, continuando a indústria a ser considerada como um dos esteios fundamentais da sustentabilidade 
e competitividade da base económica da Beira Interior, há que prosseguir os esforços de incremento e 
qualificação das infra-estruturas de acolhimento de empresas e de logística, sobretudo numa óptica de gestão e 
promoção concertadas. Por outro lado, num quadro de crescentes exigências na inovação tecnológica e na gestão 
estratégica, há que aprofundar as relações das empresas com as instituições académicas e científicas regionais e, 
ao mesmo tempo, desenvolver o leque de serviços de apoio às empresas adequados às várias fileiras de 
especialização produtiva. Por outro lado, há ainda que procurar diversificar os sectores de actividade, diminuindo 
dependências. 

Dado o potencial efeito de alavancagem para a cidade e todo o território da BIS, o maior desafio será o da 
expansão e qualificação da actual Área de Localização Empresarial de Castelo Branco e seu desenvolvimento 
num conceito de pólo tecnológico, reforçando as ligações às instituições científicas e tecnológicas produtoras e 
difusoras de inovação e conhecimento, e criando condições para a emergência das chamadas start-up. 

Mas é também fundamental o reforço, qualificação e mesmo alguma forma de gestão integrada da oferta de 
espaços de acolhimento de empresas noutras localidades importantes do território da BIS, de modo a criar 
maiores e mais diversificados potenciais de captação de investimento estruturante. 

 
 

• Promover o desenvolvimento das cadeias de valor agro-industriais com maior potencial de 
competitividade 

 

P ro je c to s  Â n c o ra
Centro Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco
Plataforma Logística Agro-Alimentar de Idanha a Nova

 

 

Como é conhecido, a BIS, detêm uma forte tradição agrícola com razoável carga de inovação (relembre-se o 
tabaco e o tomate), alavancadas sobretudo pelas infra-estruturas de rega da “Campina” e pelo empreendorismo 
de uns tantos. 

Face ao potencial de regadio instalado (para além das antigas infra-estruturas do concelho de Idanha-a-Nova, 
existem as do chamado Bloco da Meimoa, em Penamacor), os desafios que se perspectivam na actualidade 
dizem sobretudo respeito à agro-indústria e, dentro desta particularmente à associada aos biocombustíveis e ao 
biodiesel, sabendo-se que está já em marcha a concretização de um projecto em torno da cana-do-açucar e do 
sorgo sacarino, já referido no diagnóstico. 
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Refira-se ainda a importância da cadeia de valor da azeitona e do azeite (também ela incrementável e 
modernizável a partir de um melhor aproveitamento dos sistemas de rega instalados), bem como os potenciais 
associáveis à floresta e à pecuária. 

Importa sobretudo levar a cabo intervenções de desenvolvimento territorial a partir dos recursos específicos da 
BIS, e da geração de capacidades competitivas de nível local. Interessam sobretudo intervenções impulsionadoras 
de novas dinâmicas de desenvolvimento e de empreendorismo, de modo a criar condições de inversão da 
tendência para o despovoamento/desertificação e para a fragilização e estreitamento/dependência da base 
económica local. 

 
 
• Promover um desenvolvimento turístico sustentado, multifacetado e dinâmico 
 

Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional

 

 

A BIS, embora no contexto do país não seja um destino turístico afirmado, tem no entanto valores patrimoniais e 
outros potenciais de interesse turístico suficientes para tornar este sector num dos pilares fundamentais da sua 
base económica. Para tal é fundamental olhar o desenvolvimento do turismo numa perspectiva sustentada e sob 3 
ângulos:  

• valorização patrimonial-turística dos locais com potenciais de atractividade turística;  

• valorização do conceito de «cadeia de valor de produto turístico»;  

• valorização do conceito de «rota turística». 

No que se refere aos locais com potenciais de atractividade turística há que, por um lado, valorizar as ancoragens 
do tecido turístico regional já consolidadas - cidade de Castelo Branco e pólo das Termas de Monfortinho, por 
outro lado, sustentar o desenvolvimento dos pólos emergentes – «Aldeias Históricas» de Monsanto da Beira, 
Idanha-a-Velha e Penha Garcia e Parque Natural do Tejo Internacional e, por outro lado ainda, estimular o 
desenvolvimento de outras polarizações com bons potenciais de atractividade turística – casos da Reserva Natural 
da Serra da Malcata, dos aglomerados com valores patrimoniais importantes (designadamente as povoações de 
Idanha-a-Nova, Penamacor, Vila Velha de Ródão, Águas, Alcains, Bemposta, Foz do Cobrão, Louriçal do Campo, 
Malpica do Tejo, Monforte da Beira, Proença-a-Velha, Rosmaninhal, Salvaterra do Extremo, S. Vicente da Beira, 
Segura e Zebreira) e das albufeiras da sub-região (sobretudo as de Fratel, Idanha, Santa Águeda e Meimoa).  

Quanto à valorização do conceito de «cadeia de valor de produto turístico», a sub-região apresenta condições 
para se afirmar no campo dos turismos Natureza, Cultural (touring), Rural, Activo e Saúde.  

No caso do Turismo de Natureza, importa destacar os enormes potenciais neste domínio a ponto de integrarem 
duas áreas protegidas – Parque Natural do Tejo Internacional e Reserva Natural da Serra da Malcata e de terem 
fundamentado a aprovação pela UNESCO do primeiro geoparque português – o «Geoparque Naturtejo da Meseta 
Meridional». De acordo com a UNESCO, um geoparque é um território de limites bem definidos com uma área 
suficientemente grande para servir de apoio ao desenvolvimento sócio-económico local, abrangendo um 
determinado número de sítios geológicos de relevo ou um mosaico de entidades geológicas de especial 
importância científica, raridade e beleza. A classificação da UNESCO é “um selo de qualidade”, reconhecido 
internacionalmente. De imediato a região beneficia de maior visibilidade e da promoção internacional associada a 
uma marca de qualidade.  

O Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional território dos concelhos de Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros e Proença-a-Nova, num total de 16 geomonumentos, dos quais 10 localizam-se na 
BIS. 

No caso do Turismo Cultural importa, desde logo, sublinhar o vasto leque de recursos patrimoniais materiais e 
imateriais. Citem-se, designadamente os centros históricos e respectivos monumentos da cidade de Castelo 
Branco e das actuais e antigas vilas, as gravuras rupestres do Vale do Tejo, os vestígios romanos e visigóticos da 
antiga Igaeditanorum, os bordados de Castelo Branco, o artesanato de raiz popular (adufes, marafonas, rendas 
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pregadas de linho,..), as tradições/festividades religiosas (Sra. do Almortão, Sra. de Mércoles, Festa do Castelo ou 
das Cruzes, Bodo de Salvaterra do Extremo, …), a gastronomia (com destaque para os queijos DOP), e a 
música/cantares (sobretudo a baseada nos adufes). Acresce ainda a existência de alguns museus/centros 
culturais com razoável atractividade turística (casos dos museus Francisco Tavares Proença Júnior e Cargaleiro, 
em Castelo Branco; do Museu do Canteiro em Alcains, do Centro para o Estudo das Artes em Belgais; do Centro 
Cultural Raiano em Idanha-a-Nova, dos museus Municipal e Dr. Mário Bento em Penamacor; e do Centro das 
Artes e Cultura do Tejo em Vila Velha de Ródão). Tais valores devem ser naturalmente internalizados na cadeia 
de valor do produto turismo cultural, o qual desde que desenvolvido sob a forma de touring, e na articulação com 
outros produtos (mormente o turismo rural e o de saúde), tem não só condições de forte sustentabilidade como 
pode até atingir significativa competitividade. É contudo fundamental prosseguir os esforços de reforço da oferta 
de alojamento e restauração, de valorização patrimonial, de certificação de qualidade, de interpretação turística de 
sítios, de preparação e profissionalização de recursos humanos, de melhoria da sinalização turística, de 
desenvolvimento e concertação intermunicipal do calendário de eventos e de animação turística e de promoção e 
marketing. 

No caso do Turismo Rural, é também sabido que a BIS constitui um território com uma matiz rural (física e cultural) 
profunda e com paisagens de excelsa qualidade, ingredientes de base necessários para sustentar e impulsionar o 
desenvolvimento deste tipo de produto turístico. Há no entanto necessidade de robustecer a oferta qualificada de 
alojamento pertinente, bem como de restauração e de equipamentos e serviços complementares (centros de 
equitação, complexos de ténis, centros de aluguer de bicicletas, …). 

Por sua vez, o turismo activo, previsivelmente um dos produtos que mais tende a crescer na actualidade, encontra 
também na sub-região vários potenciais de ancoragem, desde os que se cruzam com “randonés” na Natureza ou 
em meio rural, até àqueles que se associam a actividades desportivas diversas (caça, equitação, BTT e 
cicloturismo, actividades náuticas, “challengers”, golfe,…).  

Por último, no que respeita ao turismo de saúde, para além da continuada valorização do pólo das Termas de 
Monfortinho, importa estudar a viabilidade da criação de um novo e complementar pólo no lugar de Águas 
(Penamacor). 

 

 

3.2.2. Vertebração do Sistema Urbano 

As cidades desempenharam sempre um papel central na estruturação do território nacional e europeu, estando no 
centro das principais mutações económicas, sociais e territoriais e, sendo hoje fundamentais no desenvolvimento 
e na concretização dos objectivos de progresso económico, ambiental e social.  

O reconhecimento desta importância para o desenvolvimento da Europa esteve sistematicamente presente nos 
diversos instrumentos de apoio ao desenvolvimento e à coesão social e territorial que conduziram a política 
europeia desde o pacote Delors I (1988-1992) até às orientações comunitárias para 2007-2013. 

Nos Relatórios da Coesão, têm vindo a ser identificadas quatro questões urbanas essenciais: (i) as disparidades 
no interior das cidades (frequentemente mais amplas do que entre as regiões da UE); (ii) as pressões sobre o 
ambiente; (iii) o papel das cidades como vector para o desenvolvimento das zonas suburbanas e rurais 
circundantes; (iii) o papel essencial das cidades de média dimensão na promoção de um desenvolvimento mais 
equilibrado e policêntrico na UE. 

Paralelamente, a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver uma estratégia temática sobre Ambiente Urbano, 
dando continuidade a uma série de iniciativas que visam este objectivo, sustentando que a concretização de tal 
estratégia deverá constituir-se como uma abordagem horizontal integrando todas as políticas comunitárias, a qual 
tem vindo a ser plasmada na elaboração das diversas Agendas Local 21.  

A recente comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento intitulada “A politica de coesão e as cidades. 
Contribuição das cidades e das aglomerações para o crescimento e o emprego das regiões” reafirma o papel 
central dos espaços urbanos no processo de desenvolvimento e destaca a necessidade de dar prioridade às 
questões urbanas e aos problemas das cidades, como forma de favorecer o crescimento e o emprego, assim 
como a prossecução dos objectivos sociais e ambientais. 
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• Desenvolver um sistema urbano robusto e polinucleado 
 

Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação:
Castelo Branco-Guarda-Fundão-Portalegre

 

 

No caso do sistema urbano da BIS os desafios estratégicos de intervenção colocam-se a dois níveis: o da 
vertebração global do sistema urbano e o da capitalidade/competitividade da cidade de Castelo Branco.  

No primeiro caso importa desenvolver um sistema polinucleado, ainda que hierarquizado, comandado 
naturalmente pela cidade de Castelo Branco, mas onde as restantes sedes concelhias desempenham um papel 
importante e complementar e onde algumas sedes de freguesia mais importantes emergem como centros supra-
locais de referência.  

No segundo caso, trata-se de criar condições para que a cidade de Castelo Branco se assuma como uma das 
grandes forças motrizes, de competitividade e de inovação e criatividade, do corredor urbano da Raia Central e 
que ao mesmo tempo possa competir nalguns domínios com outras cidades médias do País e da Raia Espanhola. 
De resto, importa referir que, de modo a alavancar o modelo de rede urbana para a competitividade e inovação, a 
cidade de Castelo Branco, paralelamente a este Plano de Acção tem intenção de apresentar uma candidatura 
conjunta com as cidades de Fundão, Guarda e Portalegre ao Regulamente específico da Política de Cidades – 
Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação. 

 
 

• Promover a regeneração urbana 
 

Programa de Regeneração de Castelo Branco
 

 

Reconhecidamente, as áreas consolidadas dos centros urbanos apresentam um grande potencial de edificado que 
importa valorizar como quadro de acolhimento de população e de comércio e serviços. Desde logo porque se trata 
de capitais fixos e de stock patrimoniais relevantes e, por outro lado, porque é uma abordagem valorizadora do 
conceito de compactação da cidade em detrimento do espalhamento dispersivo da cidade. Não é pois de 
estranhar que nos últimos se tenha assistido a uma crescente valorização política e técnica das acções de 
Regeneração Urbana.  

Efectivamente, para o presente período de programação foi colocado à disposição dos municípios o instrumento 
“Parcerias para a Regeneração Urbana”, o qual surgiu integrado na “Política de Cidades POLIS XXI”. De facto, o 
Polis XXI dá um particular enfoque à dimensão da regeneração urbana em espaços intra-urbanos, visando a 
coesão e a coerência do conjunto da cidade e a qualificação dos factores determinantes da qualidade de vida da 
população, tendo apontado os seguintes objectivos: a) Qualificar e integrar os distintos espaços de cada cidade; b) 
Fortalecer e diferenciar o capital humano, institucional, cultural e económico de cada cidade; c) Qualificar e 
intensificar a integração da cidade na região envolvente; d) Inovar nas soluções para a qualificação urbana. 

Por sua vez são objectivos específicos do instrumento de política “Parcerias para a Regeneração Urbana”: a) 
Promover a coesão e a inclusão sociais, a integração e a igualdade de oportunidades das diferentes comunidades 
que constituem a cidade; b) Promover os factores de igualdade entre homens e mulheres; c) Estimular a 
revitalização sócio-económica de espaços urbanos degradados; d) Qualificar o ambiente urbano e os factores 
determinantes da qualidade de vida da população; e) Reforçar a atractividade das cidades através da preservação 
e valorização de espaços de excelência urbana; f) Reforçar a participação dos cidadãos e inovar nas formas de 
governação urbana através da cooperação dos diversos actores urbanos. 

No caso dos centros urbanos da BIS, as acções de regeneração urbana ganham particular acuidade no caso da 
cidade de Castelo de Branco (cuja Câmara Municipal, de resto, apresentou, paralela e complementarmente a este 
Plano de Acção, uma candidatura específica ao instrumento “Parcerias para a Regeneração Urbana”), mas 
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também têm toda a pertinência para as restantes sedes de concelho da sub-região. É também neste que deverá 
ser dada atenção à problemática da criatividade, outro dos vectores fundamentais do desenvolvimento territorial e 
social, bem como da competitividade dos lugares e das regiões. Neste contexto, resolvidos os principais 
estrangulamentos infra-estruturais da BIS, importa também caminhar no sentido do aprofundamento do conceito 
de “lugares criativos”. 

 
 

• Desenvolver redes de acessibilidades e transportes que sustentem o sistema urbano e impulsionem a 
interacção entre os diversos centros urbanos  

 

Construção do IC31

 

 

Nos últimos anos as acessibilidades inter e intra-regionais melhoraram consideravelmente, criando assim 
condições para uma melhor coesão e interacção entre as diferentes parcelas do território da região. 
Particularmente importante foi a conclusão do troço do IP2 que serve o corredor urbano da Raia Central (Castelo 
Branco-Fundão-Covilhã-Guarda), e que veio estabelecer a articulação por auto-estrada entre o IP6 e o IP5, 
permitindo assim uma maior articulação/cooperação entre Interior e o Litoral.  

Apesar disso, permanecem ainda diversas fragilidades na rede regional de infra-estruturas de acessibilidades, 
quer ao nível das ligações inter-regionais, quer ao nível da rede interna. É, por isso, do maior alcance estratégico a 
reorganização e desenvolvimento da rede infra-estrutural de acessibilidades e mobilidade, de modo a garantir um 
eficaz e eficiente sistema de transportes que responda às efectivas necessidades individuais e colectivas deste 
território e que se constitua como alavanca da sustentabilidade do sistema urbano da BIS. Um dos projectos de 
que a BIS mais carece é certamente a concretização do IC31 (que liga o IP2 às Termas de Monfortinho) o qual é 
facilitaria em muito a acessibilidade a Espanha.  

Num outro domínio das acessibilidades e transportes como factor de competitividade territorial, é também de 
referir que é particularmente sentida pelos protagonistas locais a necessidade de desenvolver o aeródromo de 
Castelo Branco. 

Um dos vectores fundamentais da consolidação, qualificação e coesão territorial é o da promoção da interacção 
territorial. Para tal, além de uma boa vertebração do sistema urbano e de um bom funcionamento da economia 
digital e sociedade do conhecimento, concorre fundamentalmente o domínio de actuação das acessibilidades e 
transportes.  

Como se sublinhou anteriormente, apesar dos esforços de investimento infra-estrutural que nas últimas décadas 
têm vindo a ser realizados neste domínio, na BIS permanecem ainda diversos estrangulamentos à mobilidade sub-
regional e municipal. É, por isso, do maior alcance estratégico para a sub-região a reorganização e 
desenvolvimento das redes de acessibilidades, de modo a garantir um eficaz e eficiente sistema de transportes 
que responda às efectivas necessidades individuais e colectivas deste território e que se constitua como alavanca 
da sustentabilidade do sistema urbano da BIS.  

 

 

3.2.3. Governação e Capacitação Institucional 

O diagnóstico realizado permitiu verificar o dinamismo e a robustez do quadro institucional da sub-região. Os 
actores do desenvolvimento económico e social estruturam uma rede complexa de parcerias com uma expressão 
de actuação territorial a diferentes escalas, desde o local ao regional. Importa relevar, contudo, dois factores 
negativos geradores de ineficácia na governação e capacitação institucional. 

Por um lado, uma problemática transversal a todo o território nacional: a descoordenação existente entre as 
diversas instituições da Administração Pública, designadamente a nível vertical. Por outro lado, no caso da BIS, 
acresce a não coincidência na delimitação territorial das respectivas políticas e intervenções existentes até à 
actualidade, resultante, como referido, da divisão intra-regional em várias instituições (sobretudo Penamacor 
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versus restantes concelhos) com idênticas competências a nível horizontal, dificultando uma visão comum e o 
robustecimento no contexto regional. 

Mas a preparação de uma estratégia de desenvolvimento comum, materializada num Plano de Acção conjunto 
com enquadramento no QREN, constitui uma oportunidade para uma visão de desenvolvimento integrada e para 
aperfeiçoar as actuais formas de governação, a concepção das políticas públicas e também reforçar as parcerias 
público-privado, de modo a melhorar os níveis de eficiência de recursos e a eficácia das intervenções. 

Atendendo às prioridades estabelecidas pelo QREN e transpostas para o PO Temático Factores de 
Competitividade e para o PO Regional do Centro, o reforço da governação e capacitação institucional conjunta da 
BIS deverá centrar-se em três domínios. 

 
 

• Promover a modernização da governância e a capacitação institucional 

A promoção do governo electrónico e a disseminação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) adquire 
uma relevância estratégica no âmbito do apoio comunitário para 2007-2013, constituindo uma oportunidade para 
continuar e intensificar o processo de modernização de backoffice das instituições públicas, designadamente da 
Administração Local. Deverão, portanto, continuar a desenvolver-se as iniciativas conducentes: 

• à simplificação de prestação de serviços aos cidadãos e às empresas, permitindo a desburocratização, a 
facilitação de procedimentos e a redução dos tempos de resposta, através do aperfeiçoamento e da 
criação de novos serviços on-line; 

• ao desenvolvimento de iniciativas como “Cidades Digitais” e “Beira Interior Sul Digital”; 

• a um melhor acompanhamento dos instrumentos de gestão e monitorização territorial e das infra-
estruturas e equipamentos colectivos, de modo a acompanhar tendências, facilitar o planeamento de 
redes e serviços e avaliar políticas, permitindo uma melhor capacidade de resposta por parte das 
diversas instituições; 

• a uma crescente eficiência de recursos e redução de custos públicos de contexto (uma das prioridades 
em matéria de opções estratégicas a nível nacional), integrando serviços, sempre que possível, 
promovendo uma colaboração mais activa entre as instituições públicas ao nível horizontal e vertical 
(reforço das conexões em rede dos actores públicos através da adopção das TIC). 

 
 

• Aumentar a eficácia e a eficiência da actividade administrativa  

Promovendo a melhoria do relacionamento entre a administração desconcentrada e local com as empresas e com 
os cidadãos. Complementarmente ao processo de modernização tecnológica e processual anteriormente referido, 
importa incrementar uma maior eficácia na capacidade de resposta dos organismos públicos às iniciativas dos 
cidadãos e das empresas, através da modernização e/ou criação de infra-estruturas prestadoras de serviços 
públicos, designadamente: 

• de uma rede de balcões locais, de atendimento e prestação de serviços públicos transversais – 
replicação do formato “Loja do Cidadão” (para além de serviços da administração local, poderá contratar 
serviços da administração central, através da descentralização e desconcentração de competências em 
diversos domínios); 

• de centros multi-serviços, que permitam a prestação ambulatória de serviços colectivos nos territórios de 
baixa densidade populacional, possibilitando uma maior eficiência na gestão de recursos e uma 
proximidade crescente aos cidadãos. 

 

 

3.2.4. Sustentabilidade e Valorização Ambiental 

A qualidade ambiental é hoje um dos factores que mais impulsiona a atractividade e a competitividade dos 
territórios. O leque de acções conducentes à sustentabilidade e valorização ambiental pode ser variado e, por isso, 
estrategicamente, importa encarar o assunto de uma forma selectiva e integradora.  
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A política ambiental da UE baseia-se na convicção de que o crescimento económico, o progresso social e a 
protecção do ambiente ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida. Ainda mais importante é o facto de estes 
aspectos estarem interligados e, por isso, ser necessário um equilíbrio cuidadoso entre eles para que o 
desenvolvimento na Europa, e em todo o mundo, seja sustentável.  

Hoje em dia, os principais desafios no domínio do ambiente são as alterações climáticas, o declínio da 
biodiversidade, a ameaça à nossa saúde decorrente da poluição, o modo como utilizamos os recursos naturais e a 
produção de demasiados resíduos. A UE está a enfrentar estes desafios mediante a definição de normas 
ambientais rigorosas e a promoção de novas formas de funcionamento e de tecnologias menos poluentes. Novas 
tecnologias respeitadoras do ambiente desenvolvidas na Europa podem igualmente tornar a nossa economia mais 
competitiva, criando dessa forma empregos e financiando o progresso social. 

As orientações nacionais em matéria ambiental decorrem, a um tempo, das directrizes europeias e, a outro, das 
políticas nacionais necessariamente adaptadas ao caso específico português. Neste contexto importa realçar o 
documento da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), que define vários domínios 
estratégicos, um dos quais referentes à Melhoria da Qualidade do Ambiente, no qual se integram duas linhas de 
orientação estratégica fundamentais: melhorar os níveis de atendimento da população e perspectivar a qualidade 
do ambiente de um modo transversal e integrado. De grande relevância é também o Plano Nacional da Água, que 
constitui um instrumento de carácter estratégico e programático do desenvolvimento do processo de planeamento 
dos recursos hídricos e tem como objectivos contribuir para a reestruturação do sistema normativo e institucional 
de recursos hídricos e para a consecução de uma política coerente e eficaz dos recursos hídricos. Um terceiro 
documento estratégico de elevada importância é o Programa Nacional para as Alterações Climáticas, o qual foi 
desenvolvido com o objectivo de controlar e reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa, de modo a 
respeitar os compromissos de Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto.  

Tomando em consideração tais preocupações e orientações comunitárias e nacionais, bem como as directrizes do 
Programa Operacional da Região Centro e as necessidades identificadas no Diagnóstico, podemos apontar como 
principais linhas orientadoras da intervenção as seguintes: i) Concluir a implementação das infra-estruturas 
ambientais essenciais e promover a eco-eficiência da sua gestão; ii) Promover a qualidade ambiental dos sítios e 
lugares; iii) Promover a prevenção de riscos; iv) Promover o desenvolvimento das energias renováveis. 

 
 
• Concluir a implementação das infra-estruturas ambientais essenciais e promover a eco-eficiência da 

sua gestão 

Depois de sucessivos quadros comunitários de apoio, o essencial das redes infra-estruturais de água e 
saneamento está praticamente satisfeito na BIS. Ainda assim, há alguns investimentos materiais a realizar, quer 
ao nível das redes “em alta”, quer ao nível das redes “em baixa”. Doravante, importará também promover formas 
de manutenção e gestão do funcionamento eco-eficientes das infra-estruturas e serviços associados.  

No que respeita à gestão dos resíduos, necessariamente também numa perspectiva integrada, há que dar maior 
ênfase às problemáticas da reciclagem e da valorização económica dos produtos obtidos. 

 
 

• Promover a qualidade ambiental dos sítios e lugares 
 

P ro je c to s  Â n c o ra
Requalificação da Margem Direita do Rio Tejo

Centro de Interpretação do Lince Ibérico
 

 

A qualidade dos sítios e lugares desempenha hoje um lugar fundamental nos quadros de vida locais e nos 
contextos de atractividade de residentes, visitantes e turistas, e investimento. 

Neste campo importa sobretudo prevenir a degradação das paisagens (naturais, rurais e urbanas) e levar a cabo, 
proactivamente, acções de regeneração e valorização ambiental e paisagística de sítios e lugares, seja dos 
centros históricos urbanos com maior valor patrimonial, seja de espaços com particular apetência para o lazer, 
como serras e as envolventes de rios e albufeiras. Uma particular atenção, em termos de valorização e gestão, 
deve ser naturalmente dada aos espaços protegidos e classificados. Lembre-se, desde logo, que a BIS integra o 
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Parque Natural do Tejo Internacional e o Parque Natural da Serra da Malcata para além de outros locais com 
interesse para a conservação da Natureza. 

 
 
• Promover o desenvolvimento das energias renováveis 
 

Consolidação do Cluster Energético

 

 

As principais prioridades para a política energética da UE para as próximas décadas apontam para a promoção 
das energias renováveis, por forma a diminuir a dependência energética externa dos produtos petrolíferos, 
promovendo a utilização de recursos endógenos não poluentes, dando também assim cumprimento às metas de 
emissões de gases com efeito de estufa fixadas pelo Protocolo de Quioto figuram como prioridades principais. Na 
realidade, a promoção das fontes renováveis de energia constitui um dos elementos fulcrais da política da UE. Foi 
fixado um objectivo de 12% de fontes de energia renovável na participação do consumo de energia em 2010 (6% 
em 2001). 

Neste contexto, existem na BIS condições objectivas para desenvolver diversas apostas no domínio das energias 
renováveis, sendo de destacar as condições físicas para o aproveitamento da energia eólica e da energia solar, e 
sobretudo o empreendorismo que parece existir no domínio da produção de energia através de bicombustíveis e 
de biomassa. O campo das mini-hidricas é outro que pode revelar-se interessante. 

 

 

3.2.5. Consolidação, Qualificação e Coesão Territorial 

Como se apontou no Diagnóstico, apesar dos progressos alcançados nas últimas décadas, ao nível da infra-
estruturação e da equipamentação territorial, persistem na BIS situações deficitárias no que concerne às 
condições de fixação da populacional, em especial nas zonas de mais baixa densidade demográfica, institucional 
e económica. Efectivamente, uma das principais preocupações das áreas tangidas pela perifericidade, como é o 
caso da BIS, é o da manutenção e revitalização dos seus stocks demográficos. Para tal é necessário criar quadros 
locais de vida atractivos, o que pressupõe oportunidades e segurança no emprego, acesso a habitação qualificada 
e a serviços colectivos e comerciais, usufruto fácil de espaços de lazer desportivo e cultural e mobilidade territorial 
facilitada. 

De acordo com as directrizes do Programa Operacional da Região Centro, as intervenções a realizar no contexto 
deste Eixo prosseguem três objectivos específicos: a valorização de recursos específicos do território, o reforço da 
identidade da região e a qualificação integrada dos espaços sub-regionais. Incluem-se aqui intervenções 
destinadas a fechar as redes de infra-estruturas, equipamentos e serviços colectivos, a fim de garantir as 
condições mínimas de bem-estar social actualmente requeridas, intervenções de valorização económica dos 
recursos endógenos, destinadas a promover o investimento privado, e assim, assegurar condições para a criação 
local de emprego e de rendimento, bem como acções promotoras da interacção e da identidade territorial. 

 
 

• Promover o desenvolvimento, a inclusão social e o bem-estar 

É hoje consensual que a sustentabilidade do crescimento económico está particularmente dependente da 
sustentabilidade do desenvolvimento social. A Comissão Europeia também o reconhece e, por isso, continua a 
eleger a problemática do desenvolvimento social entre as suas principais prioridades políticas.  

Efectivamente, desde há muito que a Comissão Europeia estabeleceu um conjunto de prioridades com vista a um 
melhor desenvolvimento social. Habitualmente preconizam-se os seguintes objectivos: i) que todos os países 
fixem objectivos de desenvolvimento social concretos e escalonados no tempo em função do respectivo nível de 
desenvolvimento; ii) que os direitos sociais progridam, incentivando os Estados a ratificar as convenções da 
Organização Internacional do Trabalho e a assegurar um respeito efectivo pela sua aplicação; iii) que a redução 
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das excessivas desigualdades seja um objectivo específico das políticas de desenvolvimento social; iv) que haja 
uma melhor coordenação entre as políticas de cooperação e de assistência; v) que as políticas recomendadas 
pelas instituições internacionais, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, integrem 
explicitamente o desenvolvimento social; vi) que a livre circulação internacional dos capitais contribua 
efectivamente para o desenvolvimento.  

Em conformidade, o QREN também destaca tais preocupações para o presente período de programação, 
explicitando até uma prioridade que designa como “Garantir a Coesão Social”. Enquanto objectivos estratégicos 
específicos a atingir, temos: combater o abandono e insucesso escolar, melhorar os níveis de empenho e 
motivação escolar e de aprendizagem, bem como incentivar/incrementar a melhoria das qualificações da 
população, por exemplo, mediante o desenvolvimento de redes de centros escolares de excelência e concedendo 
uma atenção especial ao ensino profissional/politécnico. A promoção do conhecimento, da inovação, da 
modernização do tecido produtivo, bem como a progressiva utilização dos espaços de divulgação da cultura, 
ciência e do conhecimento, são objectivos igualmente relevantes a alcançar. Paralelamente, a concretização de 
uma rede social, de apoio à infância, à juventude e à terceira idade, para além de prevenir e evitar a exclusão 
social, possibilitará combater e prevenir situações de pobreza e marginalidade, sendo deste modo um importante 
objectivo a prosseguir neste domínio estratégico. Ainda com grande alcance estratégico devem ser consideradas 
as redes de equipamentos e serviços colectivos de saúde, desporto e lazer e cultura. 

Tendo em atenção as directrizes do Programa Operacional da Região Centro, a promoção do desenvolvimento, 
inclusão social e bem-estar da população deve privilegiar as acções pertinentes às redes de equipamentos sociais 
e culturais de proximidade (saúde, educação pré-escolar e ensino de 1º ciclo, e apoio e solidariedade social, 
cultura e desporto). Mas, note-se que serão privilegiados os investimentos concebidos de um modo integrado e 
que envolvam realização numa óptica de concertação intermunicipal. 

 
 
• Promover a valorização da identidade territorial 

Num quadro de continuada globalização económica e cultural, a identidade territorial é hoje reconhecida como um 
factor de diferenciação e de competitividade das regiões. Neste sentido é fundamental actuar segundo dois 
vectores: i) Reinvenção da “alma dos lugares”, designadamente através da valorização da história e património 
locais e da criação de quadros de vida locais de atracção e bem-estar; ii) Desenvolvimento de imagens de marcas 
identitárias (territoriais, turísticas, empresariais, culturais, …), designadamente através de acções concertadas de 
marketing territorial. De entre as marcas fortes da região importa não esquecer a da própria cidade de Castelo 
Branco, a das Aldeias Históricas, a do Tejo Internacional e a da Serra da Malcata. 
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4. 
Programa de Intervenção 
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4. PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1. Enquadramento 

O conjunto de projectos que seguidamente se identificam configura o suporte para o Programa de Intervenção 
2007-2013 a contratualizar entre os municípios da BIS e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 
Região Centro, tendo em vista a implementação do Programa Operacional Regional do Centro no âmbito do 
QREN. 

O Programa de Intervenção agrega um total de 94 projectos, a que corresponde um investimento total de cerca de 
87,6 M€, cuja distribuição por concelho é sintetizada nos quadros e nas figuras seguintes. 

 
 

Quadro 17 - Projectos e Investimento e Dimensão Média, por Concelho 

Projectos 
Investimento  

Total  
Dimensão 

Financeira Média Concelho 
(nº) (€) (€) 

Castelo Branco 27 52.000.000 1.925.925,9 
Idanha-a-Nova 34 19.325.000 568.382,4 
Penamacor 23 11.320.000 492.173,9 
Vila Velha de Ródão 10 5.000.000 500.000,0 
TOTAL 94 87.645.000 932.323,6 

 

Quadro 18 – Projectos, Investimento Proposto e Prazo de Execução, por Concelho 

Projecto 
  Investimento 

Total (€) 

Prazo de  
Execução  
(meses) 

 

Castelo Branco 
Aeródromo de Castelo Branco 5.000.000 36 
Centro Coordenador de Transportes 1.750.000 24 
Centro de Cultura Contemporânea 5.000.000 36 
Centro Tecnológico Agro-Alimentar (equipamento) 2.500.000 24 
Pavilhão Multiusos 5.000.000 36 
Zona de Lazer da Marateca (parque de campismo) 1.000.000 24 
Requalificação urbana da entrada Norte da Cidade de Castelo Branco 750.000  12 
Requalificação urbana da entrada Sul da Cidade de Castelo Branco 1.500.000  12 
Requalificação urbana da Quinta do Amieiro (Castelo Branco) 1.000.000  24 
Requalificação urbana do Bairro da Carapalha (Castelo Branco) 1.000.000  12 
Requalificação urbana do Bairro da Cruz do Montalvão (Castelo Branco) 500.000  12 
Requalificação urbana do Bairro das Palmeiras (Castelo Branco) 1.000.000  12 
Requalificação urbana do Bairro de S. Gens (Castelo Branco) 750.000  12 
Requalificação urbana do Bairro do Barrocal (Castelo Branco) 500.000  12 
Requalificação urbana do Bairro do Valongo (Castelo Branco) 1.000.000 12 
Requalificação urbana da Vila de Alcains 2.500.000 24 
Arquivo municipal 500.000 12 
Equipamentos e infra-estruturas no Parque Urbano da Cidade 1.600.000  24 
Parque urbano da Quinta do Moinho Velho (Bairro do Cansado, Castelo Branco) 400.000  12 
Requalificação do Campo da Feira (Castelo Branco) 500.000  24 
Sede da Junta de Freguesia de Alcains 1.000.000  12 
Ligação viária da Mata ao limite do Concelho 500.000  24 
Requalificação da EN233 entre Castelo Branco e Escalos de Cima 1.750.000  24 
Variante Sul a Castelo Branco (2.ª fase) 5.000.000  36 
Área de Localização Empresarial de Castelo Branco - Norte 5.000.000  48 
Incubadora de Empresas e Centro de Serviços Comuns 2.000.000  24 
Requalificação do Parque Escolar - Ensino Básico 3.000.000  24 

TOTAL 52.000.000 
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Projecto 
  Investimento 

Total (€) 

Prazo de  
Execução  
(meses) 

 

Idanha-a-Nova 
Centro Logístico Agro-Alimentar do Ladoeiro em Idanha a Nova 1.400.000 48 
Beneficiação, requalificação, valorização e ampliação da Zona Industrial de Idanha-a-Nova 290.000 60 
Construção de uma rede de espaços de apoio à instalação de Microempresas na ZI de Idanha-a-Nova 350.000 36 
Requalificação paisagística e ampliação da Zona Industrial de Penha Garcia 290.000 48 
Aquisição e recuperação de conj. de edifícios de arquitectura tradicional para fins turísticos em Penha Garcia 200.000 72 
Requalificação dos edifícios públicos em matéria de eficiência energética e segurança 200.000 72 
Sinalização rodoviária  160.000 72 
Ampliação, beneficiação e promoção da Rede de percursos pedestres do concelho 50.000 36 
Ampliação da rede de espaços para Centros de Vida Assistida  1.800.000 72 
Definição da Rede Escolar do concelho de Idanha-a-Nova - beneficiação e valorização dos espaços  2.000.000 72 
Beneficiação/Requalificação do Núcleo Histórico de Monsanto 800.000 48 
Requalificação urbana das Termas de Monfortinho 2.000.000 60 
Requalificação urbanística da Zona do Castelo e Zona Envolvente Recinto de Feiras e Mercados da Zebreira 300.000 48 
Requalificação/Beneficiação urbana e arranjos paisagísticos no concelho de Idanha-a-Nova 2.000.000 72 
Ligação Núcleo Histórico à Zona de Expansão (Idanha-a-Nova) 500.000 48 
Beneficiação de Estradas e Caminhos Municipais de Idanha-a-Nova 1.500.000 72 
Beneficiação dos aeródromos de Monfortinho e de Alcafozes 200.000 60 
Ligação Idanha – Castelo Branco (Mata) 1.000.000 60 
Dinamização de circuitos e instalação de equipamentos de apoio ao desenvol. de actividades ao ar livre  150.000 60 
Sinalização turística 100.000 48 
Adaptação da Casa do Padre João a Casa Museu de âmbito religioso 500.000 60 
Oficina de Arqueologia em Idanha-a-Velha (Palheiros de São Dâmaso) 210.000 36 
Promoção/Dinamização dos espaços culturais  200.000 48 
Reconversão e melhoramento tecnológico do sistema de arquivo e tratamento do espólio histórico-cultural  200.000 60 
Rede Museológica do concelho de Idanha-a-Nova  500.000 72 
Requalificação da Torre Templária e Zona Envolvente 250.000 48 
Requalificação da Zona do Bodo em Monfortinho 400.000 48 
Optimização dos sistemas de rega e adequação paisagística dos espaços verdes públicos em matéria de 
consumos de água 

100.000 72 

Regularização de caudal/Quedas de velocidade nos rios Erges e Aravil 125.000 60 
Requalificação Ambiental do Rio Ponsul e valorização paisagística da Barragem Marechal Carmona 500.000 60 
Criação de um portal Municipal 50.000 36 
Implementação de um espaço de gestão de Sistemas de Informação Geográfico 300.000 72 
Informatização e ligação em rede dos serviços da autarquia 300.000 60 
Desenvolvimento e organização de eventos temáticos de promoção turística  400.000 48 

TOTAL 19.325.000 
 

Penamacor 
Promoção e valorização de sítios arqueológicos do Concelho 350.000 72 
Balneário Termal de Águas 450.000 60 
RUVIPE - Requalificação Urbana da Vila de Penamacor 1.000.000 72 
CINCAP - Centro de interpretação do Castelo de Penamacor 1.000.000 36 
Zonas de Lazer do Moinho e da Quinta do Ribeiro 500.000 36 
RUA - Requalificação Urbana Aldeias 1.000.000 36 
FACEP (programa de animação do tecido económico) 400.000 60 
RODÍZIOS - Recuperação e Valorização do Rio Baságueda 400.000 36 
Reabilitação do Comércio Tradicional de Penamacor 250.000 36 
KULTURLANDIA (programa de animação do Centro Histórico) 150.000 36 
ATARM - Aproveitamento Turístico da Albufeira da Ribeira da Meimoa 620.000 24 
Rotas e Percursos de Penamacor 250.000 36 
Recuperação da raça Churra do Campo 100.000 72 
Beneficiação de caminhos agrícolas 250.000 36 
Casas de aldeia 500.000 36 
Incubadora de Empresas  300.000 12 
ZIP2 - Ampliação da Zona Industrial de Penamacor 750.000 48 
Centro Educativo de Penamacor 500.000 18 
Gabinete Técnico de Bemposta 200.000 30 
LINX PARK - Centro de Interpretação do Lince Ibérico 1.000.000 48 
Recuperação/Ampliação Albufeira da Baságueda 250.000 36 
Mini-hídrica da Albufeira da Baságueda 100.000 12 
Remodelação de redes de abastecimento e drenagem 1.000.000 72 

TOTAL 11.320.000 
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Projecto 
  Investimento 

Total (€) 

Prazo de  
Execução  
(meses) 

 

Vila Velha de Ródão 
Rede de percursos de Ródão 90.000 36 
Parque de Campismo rural 350.000 36 
Parque de Caravanismo 100.000 24 
Centro Náutico 300.000 36 
Passeio Pedonal e ponte sobre o enxarrique 540.000 36 
Requalificação do Cabeço das Pesqueiras 1.000.000 36 
Património Geológico, Geomorfológico e Arqueológico  500.000 48 
Requalificação da Estalagem Portas de Ródão 920.000 36 
Fundação Cargaleiro (Ex. casa da família Stau Monteiro) 900.000 24 
Requalificação Urbana das sedes de freguesia (Sarnadas, Perais e Fratel) 300.000 24 

TOTAL 5.000.000 
 

 

 

Figura 10 – Projectos Apresentados, por Concelho (nº) 
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Figura 11 – Investimento Total Proposto, por Concelho (€) 

 
 
 

Os referenciais estratégicos para enquadramento do conjunto de projectos a contratualizar decorrem naturalmente 
das linhas de orientações estratégica que se apontaram para a sub-região no capítulo anterior, surgindo 
conformados neste Programa de Intervenção pela estrutura de Eixos que foi consagrada no PO Centro, de modo a 
facilitar o entendimento da pertinência e da objectividade dos projectos elencados: 

• Competitividade, inovação e conhecimento - os projectos a candidatar pelos municípios poderão 
repartir-se por três tipologias: i) Áreas de acolhimento empresarial e logística; ii) Promoção da cultura 
científica e tecnológica e difusão do conhecimento; iii) Economia digital e sociedade do conhecimento. 

• Desenvolvimento das cidades e dos sistemas urbanos - os projectos a candidatar pelos municípios 
poderão repartir-se por duas tipologias: i) Redes urbanas para a competitividade e inovação; ii) 
Mobilidade territorial. 

• Consolidação e qualificação dos espaços sub-regionais - os projectos a candidatar pelos municípios 
poderão repartir-se por quatro tipologias: i) Requalificação da rede escolar do 1º ciclo do ensino básico e 
pré-escolar; ii) Rede de equipamentos culturais; iii) Equipamentos para a coesão social; iv) Mobilidade 
territorial. 
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• Protecção e valorização ambiental - os projectos a candidatar pelos municípios poderão repartir-se por 
cinco tipologias: i) Ciclo urbano da água – vertente em «baixa» - modelo não verticalizado; ii) Prevenção 
e gestão de riscos naturais e tecnológicos – acções materiais; iii) Prevenção e gestão de riscos naturais e 
tecnológicos – acções imateriais; iv) Gestão activa de espaços protegidos e classificados; v) Acções de 
valorização e qualificação ambiental. 

• Governação e capacitação institucional - poderão ser enquadrados os projectos a candidatar pelos 
municípios pertinentes a sistemas de apoio à modernização administrativa. 

O capítulo seguinte apresenta as propostas organizadas por prioridades estratégicas, concordantes com a 
estrutura operacional do PO Centro. 
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4.2. Prioridades Estratégicas 

4.2.1. Competitividade, Inovação e Conhecimento 

Território com uma base económica crescentemente diversificada, a BIS tem sabido capitalizar em favor do seu 
desenvolvimento as vantagens que advém quer dos importantes investimentos realizados na melhoria das 
acessibilidades rodoviárias, quer da existência de uma tradição e empreendedorismo empresarial no sector 
secundário, designadamente nas indústrias alimentares e têxtil. 

Apesar do seu dinamismo e das potencialidades que encerra, a região precisa de se preparar melhor para os 
novos desafios da competitividade, inovação e conhecimento, os quais são cada vez mais globais e decisivos para 
os processos de desenvolvimento, sustentabilidade e afirmação das regiões. 

Atendendo às prioridades estabelecidas pelo QREN, os projectos apresentados procuram incrementar a 
competitividade, inovação e conhecimento através do robustecimento, modernização e inovação da base 
industrial/empresarial - sobretudo pelo reforço da rede de parques de acolhimento industrial e logístico e pelo 
apoio à investigação e desenvolvimento tecnológico -, mas também da melhoria das condições logísticas na fileira 
agro-alimentar, não deixando de fora alguns investimentos importantes e necessários no sector turístico. 

No âmbito desta prioridade estratégica, são apresentados 16 projectos pelas autarquias de Castelo Branco (3), 
Idanha-a-Nova (6) e Penamacor (7), representando um investimento global de perto de 15M€. 

 
Quadro 19 - Competitividade, Inovação e Conhecimento: Projectos e Investimento 

Projectos Investimento Dimensão Média 
Investimento  
per capita Concelho 

(nº) (€) (€) (€) 
Castelo Branco 3 9.500.000 3.166.667 170,5 
Idanha-a-Nova 6 2.730.000 455.000 234,2 
Penamacor 7 2.720.000 388.571 408,5 
Vila Velha de Ródão - - - - 
TOTAL 16 14.950.000 934.375 202,0 

 
Figura 12 – Competitividade, Inovação e Conhecimento: Projectos (nº) 
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Figura 13 – Competitividade, Inovação e Conhecimento: Investimento (€) 

 

 

Tratam-se de projectos enquadráveis nos Regulamentos Específicos (RE) do Eixo 1 do PO, designadamente no 
que se refere às Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística, Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e 
Difusão do Conhecimento e Economia Digital e Sociedade do Conhecimento. 

No primeiro caso, apresenta-se um pacote de projectos visando o reforço e/ou requalificação de áreas de 
localização empresarial, com particular destaque para a Área de Localização Empresarial de Castelo Branco. 

Respondendo aos restantes regulamentos, são apresentadas várias intervenções que procurar incrementar a 
difusão do conhecimento tecnológico empresarial, devendo salientar-se o Centro Tecnológico Agro-Alimentar. 
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 DESIGNAÇÃO ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A Área de Localização Empresarial de Castelo Branco constitui o principal pólo de competitividade da região e um dos 
principais do interior do território nacional. O desempenho do papel de que foi acometido, enquanto infra-estrutura 
económica geradora de riqueza, exige a sua adequação às novas necessidades, por forma a que possa tirar o máximo 
de partido das novas acessibilidades, posicionando-se com vantagens comparativas num extenso território da Península 
Ibérica. Nesse sentido, pretende-se proceder à requalificação das infra-estruturas da Área de Localização Empresarial de 
Castelo Branco, que ocupa uma extensão de área de 280 ha. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 5.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€) 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000    

 

 

DESIGNAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO AGRO-ALIMENTAR 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O Centro Tecnológico Agro-alimentar, em fase de construção, pretende ser um pólo de investigação e desenvolvimento 
de dinamização da indústria agro-alimentar da BIS, prestando apoio às actividades existentes, melhorando produtos ou 
desenvolvendo novos produtos que poderão estar na base do aparecimento de novas empresas. O presente projecto 
visa equipar este novo equipamento, que estará concluído brevemente, nomeadamente o equipamento administrativo e 
laboratorial (1 laboratório de análises físico-químicas e sensoriais com 416 m2; 1 laboratório de microbiologia com 200 
m2; 4 laboratórios de projecto para as áreas de produtos lácteos, cárneos, horto-frutícolas e azeite - áreas entre 108 e 
125 m2). 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 2.500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  1.250.000 1.250.000     

 

 

DESIGNAÇÃO INCUBADORA DE EMPRESAS E CENTRO DE SERVIÇOS COMUNS 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Infra-estruturas de apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento empresarial, vocacionadas para a incubação de 
iniciativas emergentes de base tecnológica e industrial e para a prestação de serviços de utilização comum das 
empresas instaladas, a localizar na Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (zona industrial consolidada com 
área de 280 ha, com cerca de 200 empresas instaladas e em instalação). 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 2.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   1.000.000 1.000.000    
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DESIGNAÇÃO CENTRO LOGÍSTICO AGRO-ALIMENTAR DO LADOEIRO EM IDANHA-A-NOVA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O aproveitamento Hidroagrícola da Campina da Idanha constitui um dos espaços no território nacional com maiores 
potencialidades agrícolas. O aproveitamento deste potencial passa pelo desenvolvimento de projectos que concorram 
para incrementar a competitividade agro-alimentar deste território. O Cento Logístico Agro-Alimentar do Ladoeiro, em 
Idanha-a-Nova resulta da conjugação de motivações entre o município de Idanha-a-Nova, as associações locais e as 
empresas/investidores locais. Pretende-se, com este investimento, desenvolver uma solução empresarial e de negócios 
atraentes para a instalação de actividades empresariais, permitindo o desenvolvimento da região, nomeadamente, na 
comercialização e transformação de produtos agrícolas. Este centro dará um importante estimulo à dinamização dos 
recursos endógenos da região, actualmente subaproveitados, dada a necessidade de reconversão de culturas. 

A retenção das actividades de valor constitui outro dos objectivos, uma vez que, mais do que promover a produção 
agrícola, urge reter na região as actividades económicas de maior valor acrescentado, nomeadamente, no que concerne 
à transformação e comercialização de produtos agrícolas. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.400.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  350.000 350.000 350.000 350.000   

 

 

DESIGNAÇÃO BENEFICIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE 
IDANHA-A-NOVA 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Com cerca de 50 hectares, a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova criou um espaço de acolhimento de actividade 
económicas na zona de expansão, próximo da vila de Idanha-a-Nova, com o intuito de incentivar e conceder às 
pequenas e médias unidades industriais todas as condições de funcionamento e operacionalidade. Esta infra-estrutura 
económica constitui um pilar fundamental do desenvolvimento deste território articulando-se com outros projectos de 
dinamização económica previstos para o concelho, nomeadamente no que concerne à dinamização das actividades 
agro-alimentares. Neste contexto, pretende-se proceder à beneficiação paisagística da Zona Industrial de Idanha-a-Nova; 
ao melhoramento dos acessos pedonais; à melhoria das condições de acolhimento de empresas; e, finalmente, à 
ampliação da zona de acolhimento de empresas. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 290.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  58.000 58.000 58.000 58.000 58.000  
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DESIGNAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ESPAÇOS DE APOIO À INSTALAÇÃO DE MICROEMPRESAS NA 
ZONA INDUSTRIAL DE IDANHA-A-NOVA 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Com cerca de 50 hectares, a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova criou um espaço de acolhimento de actividade 
económicas na zona de expansão, próximo da vila de Idanha-a-Nova, com o intuito de incentivar e conceder às 
pequenas e médias unidades industriais todas as condições de funcionamento e operacionalidade. Esta infra-estrutura 
económica constitui um pilar fundamental do desenvolvimento deste território articulando-se com outros projectos de 
dinamização económica previstos para o concelho, nomeadamente no que concerne à dinamização das actividades 
agro-alimentares. Com vista a diversificar a atractividade deste espaço e a responder às necessidades de jovens 
empreendedores, pretende-se construir uma rede de espaços de apoio à instalação de micro empresas aumentar e 
melhorando as condições de resposta destinadas à instalação de pequenas iniciativas empresariais. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 350.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  150.000 100.000 100.000    

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE PENHA GARCIA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A Zona Industrial de Penha Garcia, com uma área de 67.500 m2, é uma infra-estrutura económica da maior importância 
para a dinamização económica do concelho de Idanha-a-Nova. O presente projecto visa beneficiar este espaço de 
acolhimento de actividades económicas, nomeadamente em termos paisagísticos, de acessibilidades pedonais, de oferta 
de condições de acolhimento de empresas e de sinalética. Pretende-se ainda a sua ampliação, dado que a globalidade 
dos 22 lotes se encontram ocupados. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 290.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   72.500 72.500 72.500 72.500  

 

DESIGNAÇÃO AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO DE EDIFÍCIOS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL 
PARA FINS TURÍSTICOS EM PENHA GARCIA 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Integrada na rede de Aldeias Históricas, Penha Garcia constitui um dos pólos de atractividade turística do concelho de 
Idanha-a-Nova, beneficiando de um crescimento positivo no número de visitantes ao longo dos últimos anos. Com vista a 
responder a este acréscimo de atractividade e dar continuidade aos processos de requalificação urbana e arquitectónica, 
pretende-se desenvolver um projecto que permita aumentar a oferta turística, salvaguardar o património arquitectónico e 
alcançar a valorização turística da aldeia. Para esse efeito, pretende-se adquirir e recuperar um conjunto de edifícios de 
arquitectura tradicional adequando-os a unidades de alojamento. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 200.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  35.000 35.000 35.000 35.000 30.000 30.000 
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DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS EM MATÉRIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E 
SEGURANÇA 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Perseguindo objectivos de aumento da eficiência energética dos edifícios públicos, valorização ambiental, redução dos 
custos energéticos e redução dos custos na gestão pública, a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova pretende desenvolver 
um ambicioso programa de requalificação dos edifícios públicos, procedendo a melhoramentos diversos que concorram 
para aumentar a eficiência energético dos principais equipamentos públicos. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 200.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  35.000 35.000 35.000 35.000 30.000 30.000 

 
 
 

DESIGNAÇÃO REABILITAÇÃO DO COMÉRCIO TRADICIONAL DE PENAMACOR 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Será empreendido um projecto de requalificação do comércio tradicional da Vila de Penamacor, através da conjugação 
de acções orientadas para a requalificação do espaço públicos (renovação de pavimentos, instalação de mobiliário 
urbano, renovação de iluminação, …), a requalificação das fachadas dos edifícios e a reabilitação das montras e do 
interior dos estabelecimentos comerciais. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 250.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   50.000 200.000 200.000 50.000  

 

 

DESIGNAÇÃO ATARM - APROVEITAMENTO TURÍSTICO DA ALBUFEIRA DA RIBEIRA DA MEIMOA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A albufeira da Meimoa constitui um dos principais atractivos turísticos do concelho de Penamacor e um espaço 
privilegiado para o lazer dos residentes. A sua valorização e dotação de infra-estruturas que permitam o global 
aproveitamento do seu potencial assume importância estratégica para o desenvolvimento social e económico deste 
território. Nesse sentido pretende-se instalar uma piscina flutuante, construir um restaurante, bungalows, bem como criar 
percursos de birdwatching, apoios náuticos, etc. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 620.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   100.000 420.000 100.000   
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DESIGNAÇÃO RECUPERAÇÃO DA RAÇA CHURRA DO CAMPO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Os lacticínios são um dos sectores económicos relevantes no concelho de Penamacor registando-se a produção de 
queijos de grande qualidade, que se destinam na sua globalidade ao mercado francês. A dinamização desta actividade 
passa pela preservação da raça ovina autóctone e pela sua valorização comercial. Com efeito a Raça Churra do Campo, 
que chegou a ser dada como extinta, tem vindo a ser valorizada pela autarquia, como forma de valorização dos produtos 
e do património local, tendo sido assinado um protocolo com a Escola Superior Agrária de Castelo Branco afim de 
proceder à sua recuperação. Em resultado desse processo existem já animais instalados em terrenos da autarquia, 
alguns em reprodução e a serem caracterizados. O projecto a empreender visa dar continuidade a este processo de 
recuperação. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 100.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€) 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 15.000 5.000 

 

DESIGNAÇÃO CASAS DE ALDEIA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A ruralidade e a natureza constituem os principais atractivos turísticos do município de Penamacor e da globalidade da 
Beira Interior Sul. A concretização deste potencial passa pela requalificação do património edificado e pela dinamização 
da oferta turística mais adequada a este contexto, nomeadamente o Turismo de Aldeia e o Turismo em Espaço Rural. 
Neste sentido pretende-se proceder à recuperação e adaptação de casas tradicionais existentes no concelho e em 
espaços de maior atractividade/qualidade turística para fins de turismo rural. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    25.000 200.000 200.000 75.000 

 

DESIGNAÇÃO INCUBADORA DE EMPRESAS  
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A dinamização do empreendedorismo, nomeadamente dos jovens, passa pela criação e oferta de condições para o 
desenvolvimento de projectos empresariais inovadores. Com esse objectivo e visando ainda diversificar a oferta de 
espaços para actividades económicas no concelho, pretende-se implementar uma incubadora de empresas que promova 
a alavancagem de novas actividades nomeadamente no sector agro-alimentar, no qual o concelho tem vindo a denotar 
especialização. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 300.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   50.000 250.000    
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DESIGNAÇÃO ZIP2 - AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE PENAMACOR 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A primeira fase da Zona Industrial de Penamacor apresenta-se actualmente quase preenchida na sua globalidade por 
pequenas unidades fabris ou serviços. As empresas já instaladas ou em fase de instalação permitiram criar dezenas de 
novos postos de trabalho fundamentais para assegurar da dinamização social e económica deste território. Face à 
elevada procura de terrenos por parte dos empresários da região, a autarquia pretende alargar a zona industrial reunindo 
condições para responder positivamente as dinâmicas existentes. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 750.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  50.000 200.000 150.000 50.000   

 

 

DESIGNAÇÃO GABINETE TÉCNICO DE BEMPOSTA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A aldeia da Bemposta foi sede de concelho entre 1510 e 1836 e constitui um dos atractivos turísticos do concelho de 
Penamacor devido à interessante concentração de valores patrimoniais. A sua requalificação e valorização deverão 
suportar-se na criação de um grupo técnico local, multidisciplinar, que faça conduza os estudos de promoção e 
valorização urbana, patrimonial e arquitectónica da aldeia histórica. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 200.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 30 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   50.000 50.000 50.000 50.000  



BEIRA INTERIOR SUL | ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANO DE ACÇÃO 2007-2013 
RELATÓRIO FINAL 

C E D R U  |  73 

4.2.2. Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos 

Como referido no diagnóstico prospectivo, permanecem ainda diversas fragilidades na rede regional de infra-
estruturas de acessibilidade rodoviária, designadamente ao nível das ligações inter-regionais. Atendendo às 
prioridades estabelecidas pelo QREN, os projectos apresentados procuram promover o robustecimento e 
qualificação do sistema urbano da BIS, melhorando as redes de acessibilidades e transportes e a mobilidade 
interurbana, de modo a impulsionar a interacção entre os diversos centros urbanos. Centram-se igualmente na 
promoção da mobilidade sustentável e dos modos alternativos de transporte. 

No âmbito desta prioridade estratégica, são apresentados 6 projectos pelas autarquias de Castelo Branco (2), 
Idanha-a-Nova (2) e Penamacor (2), representando um investimento global de 7,6M€. 

 
Quadro 20 - Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos: Projectos e Investimento 

Projectos Investimento Dimensão Média 
Investimento  
per capita Concelho 

(nº) (€) (€) (€) 
Castelo Branco 2 6.750.000 3.375.000 121,2 
Idanha-a-Nova 2 210.000 105.000 18,0 
Penamacor - - - - 
Vila Velha de Ródão 2 630.000 315.000 153,7 
TOTAL 6 7.590.000 1.265.000 106,2 

 

Figura 14 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos: Projectos (nº) 
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Figura 15 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos: Investimento (€) 

 
 
 
 
 

Tratam-se de projectos enquadráveis no Regulamento Específico (RE) do Eixo 2 do PO - Mobilidade Territorial, 
devendo destacar-se Centro Coordenador de Transportes de Castelo Branco e a Variante Sul a Castelo Branco 
(2ª Fase). 
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DESIGNAÇÃO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No âmbito do processo de requalificação e regeneração urbana programado para a área central da Cidade de Castelo 
Branco e respondendo às necessidades de mobilidade dos albicastrenses e da população da BIS, pretende-se criar, 
junto da Estação Ferroviária um equipamento urbano que funcionará como plataforma de conexão do transporte público 
de passageiros (ferroviário e rodoviário), com origem e destino em Castelo Branco (urbano, inter-urbano, regional e inter-
regional). Localizado a Sul da Estação de Castelo Branco da Linha da Beira Baixa, com uma capacidade para albergar 
15 autocarros (em gare), com ligação à gare ferroviária, este novo equipamento terá ainda um papel estruturante na 
requalificação urbana deste sector da cidade. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.750.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  875.000 875.000     

 

 

DESIGNAÇÃO VARIANTE SUL A CASTELO BRANCO (2.ª FASE) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Este projecto visa a construção da 2.ª fase da via circular exterior Sul à Cidade de Castelo Branco, que tem um carácter 
estruturante dado que promove a ligação entre os dois pólos de desenvolvimento industrial (Sul e Norte) e a 
acessibilidade ao aeródromo, diminuindo os atravessamentos da Cidade e contribuindo para a redução do impacte do 
tráfego no ambiente urbano. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 5.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)     2.000.000 1.500.000 1.500.000 

 

 

DESIGNAÇÃO SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Este projecto tem como objectivo beneficiar a circulação rodoviária no concelho, melhorar a informação disponibilizada, 
nomeadamente a de carácter turístico e aumentar a eficácia na comunicação vertical rodoviária. Pretende-se também em 
diversas situações incrementar os níveis de segurança rodoviária. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 160.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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DESIGNAÇÃO AMPLIAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E PROMOÇÃO DA REDE DE PERCURSOS PEDESTRES DO 
CONCELHO 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No quadro da crescente valorização turística do concelho de Idanha-a-Nova, nomeadamente, dos produtos turísticos 
ligados ao património, à natureza e à ruralidade, pretende-se dar continuidade ao projecto de criação de uma rede de 
percursos pedestres de descoberta e aventura no concelho através da ampliação, beneficiação e promoção da rede já 
existente. Este projecto visa, assim, aumentar a oferta turística do concelho, melhorar a informação disponibilizada aos 
utilizadores e incrementar os níveis de segurança dos que visitam este território. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 50.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   20.000 15.000 15.000   

 

 

DESIGNAÇÃO PASSEIO PEDONAL E PONTE SOBRE O ENXARRIQUE 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A valorização Turística e Ambiental do Tejo consiste, essencialmente, numa série de actuações direccionadas para 
alcançar uma sustentabilidade cultural e ambiental apoiadas numa estratégia e mecanismo de continuidade. A incidência 
do projecto na área ambiental e social na zona ribeirinha do Tejo transfronteiriço coloca-o numa posição de respeito 
pelas políticas europeias, integrando-se numa estratégia global de desenvolvimento sustentado. 

A valorização do património, de um ponto de vista sustentado, passa pela criação de espaços próprios que permitam 
dinamizar todo o património cultural e natural, que muitas vezes é esquecido no interior do país. Para lutar contra a 
descapitalização de que sofre o património cultural, prevê-se o recurso a fundos económicos que, uma vez investidos, 
supõe também, um contínuo fluxo de actividade económica, com o objectivo de criar um valor acrescentado tanto do 
património natural, assim como do acervo cultural da zona de fronteira.  

A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão pretende proceder ao arranjo de uma zona junto ao rio Tejo, com a 
constituição de um passeio público, envolvido por espaços verdes destinados a zona de estar e de lazer. Será também 
construído um caminho de acesso à zona, a partir da estrada da Sra. da Alagada. Além disso pretende-se ligar duas 
zonas do rio separadas por um braço do rio. A ligação assumirá o papel de passeio público onde, além da ligação, será 
possível desfrutar de momentos de estar e lazer junto ao rio. 

A ligação será feita através de um caminho pedonal que, partindo da rotunda existente, inflectirá em direcção à zona da 
Estação Arqueológica, num percurso em linha recta que permitirá abranger a totalidade do conjunto. Esta estação é 
considerada uma das mais importantes do país devido à quantidade e qualidade de material retirado, tais como ossos de 
tigre, dente de sabre, mamutes, etc. 

Com o projecto, pretende-se dotar totalmente este espaço, bem como o caminho de acesso, das infra-estruturas básicas 
necessárias à conveniente iluminação pública. Esta estação é considerada uma das mais importantes do país devido à 
quantidade e qualidade de material retirado, tais como ossos de tigre, dente de sabre, mamutes, etc. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 540.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  180.000 180.000 180.000    
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DESIGNAÇÃO REDE DOS PERCURSOS DE RÓDÃO 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O concelho de Vila Velha de Ródão possui no seu território um manancial de valores patrimoniais que lhe concedem um 
papel de relevo no panorama regional e nacional. Tirar partido das belezas paisagísticas e dos monumentos existentes e 
promover a sua divulgação constitui uma prioridade local que se procura alcançar através da concretização de uma Rede 
de Percursos Pedestres, concebidos e homologados de acordo com as regras e sinalética tipificadas pela Federação de 
Campismo e Montanhismo de Portugal. 

Esta Rede de Percursos é pois considerada essencial para a promoção turística do concelho e para a promoção de 
hábitos de vida saudável, uma preocupação reconhecida pelas Nações Unidas como fundamental para o combate ao 
sedentarismo e às doenças que cada vez mais afectam as sociedades modernas e desenvolvidas. 

A Rede de Percursos de Ródão que se estrutura neste documento obedecerá ao seguinte conjunto de pressupostos: i) 
definição de rotas em cada uma das quatro freguesias do concelho de Vila Velha de Ródão; ii) criação de percursos 
temáticos de acordo com os valores naturais ou culturais existentes no território; iii) definição de itinerários com 
coeficientes de dificuldade diversificados que respondem às características dos públicos interessados; iv) contribuir para 
estratégia de desenvolvimento turístico do concelho. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 90.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  30.000 30.000 30.000    
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4.2.3. Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais 

Ainda que se tenham registado progressos significativos nas últimas décadas ao nível da infra estruturação e da 
equipamentação territorial, persistem algumas situações deficitárias no que concerne às condições de fixação da 
populacional, sobretudo nos espaços de menor densidade demográfica, institucional e económica. A qualificação 
destes espaços revela-se fundamental para a inversão das tendências de despovoamento registadas na região – 
com a excepção de Castelo Branco – e, simultaneamente, para a fomentação de um maior coesão social e reforço 
do sistema urbano no território regional. 

Neste contexto e atendendo às prioridades estabelecidas pelo QREN, a vasta carteira de projectos propostos foi 
direccionada sobretudo para cinco prioridades: i) reforço das coberturas concelhias de equipamentos colectivos 
sociais e culturais, no sentido da promoção da coesão e da equidade; ii) melhoria das acessibilidades rodoviárias 
(mormente através da construção/beneficiação de troços da rede municipal) e requalificação da rede secundária 
de aeródromos; iii) valorização do património cultural, mormente daquele que é relevante para o robustecimento 
de identidade sub-regional e concelhia e que tem potencial de dinamização das actividades de lazer e de turismo; 
iv) promoção de processos de reabilitação de espaços urbanos desqualificados, enquadrando novas expansões, 
visando melhorar as condições de vida e de atractividade dos centros urbanos, valorizando e cerzindo os múltiplos 
tecidos territoriais, de forma integrada e concertada; v) requalificação do parque escolar do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

No âmbito desta prioridade estratégica, são apresentados 59 projectos pelas quatro autarquias (Castelo Branco: 
22; Idanha-a-Nova: 19; Penamacor: 10; Vila Velha de Ródão: 8, representando um investimento global de cerca 
de 61M€. 

 
Quadro 21 - Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais: Projectos e Investimento 

Projectos Investimento Dimensão Média 
Investimento  
per capita Concelho 

(nº) (€) (€) (€) 
Castelo Branco 22 35750000 1.625.000 641,7 
Idanha-a-Nova 19 14.610.000 768.947 1.253,1 
Penamacor 10 6.300.000 630.000 946,2 
Vila Velha de Ródão 8 4.37.0.000 546.250 1.066,4 
TOTAL 59 61.030.000 1.034.407 781,2 

 
Figura 16 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais: Projectos (nº) 
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Figura 17 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais: Investimento (€) 

 

 

Tratam-se de projectos enquadráveis nos Regulamentos Específicos (RE) do Eixo 3 do PO (Requalificação da 
Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-escolar, Rede de Equipamentos Culturais, Equipamentos para a 
Coesão Social e Mobilidade Territorial). 

No primeiro caso, são propostas três intervenções: uma – em Penamacor – com o objectivo de dotar o município 
de um centro educativo para acolhimento de todos os alunos do ensino básico de todas as freguesias; as 
restantes – em Castelo Branco e em Idanha-a-Nova – visando a requalificação e modernização das instalações 
escolares do ensino. 

No segundo caso, os projectos apresentados contribuem para a melhoria da dotação equipamental da BIS nos 
domínios do lazer e da cultura, devendo destacar-se o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco. 

Dos equipamentos para a coesão social, prevalecem os dirigidos para o apoio social. 

Os projectos desenhados com o objectivo de contribuir para a melhoria da mobilidade territorial centram-se na 
beneficiação de troços da rede municipal ou de caminhos agrícolas nos concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-
Nova e Penamacor e requalificação dos aeródromos de Castelo Branco e de Monfortinho e de Alcafozes, os dois 
últimos em Idanha-a-Nova. 

Das restantes propostas apresentadas, releve-se a forte aposta na requalificação urbanística pensada por todas 
as autarquias. 
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DESIGNAÇÃO AERÓDROMO DE CASTELO BRANCO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Visando dinamizar a actividade turística e na região e as acções de protecção civil, a Câmara Municipal de Castelo 
Branco pretende construir uma Infra-estrutura aeronáutica, numa área de 64ha localizada no sector norte da cidade, com 
capacidade para acolher aeronaves de média dimensão no transporte de carga e de passageiros, bem como de meios 
aéreos pesados de protecção civil. O projecto visa a construção de uma pista de aterragem e descolagem de 1500 
metros de extensão, uma torre de controlo e várias estruturas de apoio. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 5.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   2.000.000 1.500.000 1.500.000   

 

DESIGNAÇÃO CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O Centro de Arte Contemporânea terá por missão incentivar, aglutinar, conservar e difundir as tendências e expressões 
mais inovadoras no âmbito das artes e do pensamento artístico contemporâneo, contribuindo para a dinamização, 
qualificação e projecção turístico-cultural de Castelo Branco no contexto regional, nacional e transfronteririço, 
funcionando simultaneamente como símbolo social, cultural e urbanístico que aproxime e vincule a cidade e os seus 
cidadãos às práticas artísticas actuais. A construção deste equipamento virá ultimar o projecto urbanístico do Centro 
Cívico, complementando e beneficiando das sinergias culturais existentes em torno do Cine-Teatro Avenida, da 
Biblioteca Municipal e do Ciber-Centro. O projecto contempla a construção do edifício do Centro de Artes, de autoria do 
arquitecto espanhol Josep Lluís Mateo. Consiste num edifício com quatro pisos, acessível pela Praça da Devesa e pela 
Rua do Saibreiro, que inclui uma grande sala de exposições, um auditório e respectivos espaços dependentes, zonas de 
recepção e apoio ao visitante, livraria, espaços diversos para serviço educativo, centro de documentação e salas 
técnicas. No exterior do edifício está prevista a criação de uma pista de gelo, na Praça da Devesa. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 5.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    2.000.000 1.500.000 1.500.000  

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE CASTELO BRANCO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), da entrada Norte da Cidade de Castelo Branco. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 750.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   750.000     
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DESIGNAÇÃO PAVILHÃO MULTIUSOS DE CASTELO BRANCO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A construção do Pavilhão Multiusos de Castelo Branco pretende colmatar uma das principais carências que subsistem 
em termos de equipamentos sócio-culturais em toda a Beira Interior Sul, onde não existe actualmente um espaço 
adequado à realização de grandes eventos de dimensão supra-concelhia. Neste sentido, pretende-se que o Multiusos de 
Castelo Branco seja um espaço polivalente, com aptidão para acolher múltiplas realizações, desde grandes eventos 
desportivos indoor a concertos, feiras, exposições, entre outros, que contribuam para a promoção exterior do concelho e 
da região, para a promoção e dinamização do tecido económico local e para a animação sócio-cultural da cidade. Este 
equipamento irá ocupar uma área de 5.000 m2, com uma capacidade projectada para aproximadamente 4.000 pessoas. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 5.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   2.000.000 1.500.000 1.500.000   

 

 

DESIGNAÇÃO ZONA DE LAZER DA MARATECA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A albufeira de Santa Águeda constitui um dos espaços de maior valor ambiental e paisagístico do concelho de Castelo 
Branco sendo notórias as suas potencialidades turísticas. Neste sentido pretende-se empreender um núcleo de 
desenvolvimento de turismo sustentável junto à albufeira que integre um parque de campismo e as respectivas estruturas 
de apoio. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   500.000 500.000    

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ENTRADA SUL DA CIDADE DE CASTELO BRANCO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), da entrada Sul da Cidade de Castelo Branco. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   1.500.000     
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DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DA QUINTA DO AMIEIRO (CASTELO BRANCO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), na zona urbana da Quinta do Amieiro, na Cidade de Castelo Branco, com uma população aproximada de 2500 
pessoas. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  500.000 500.000     

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CARAPALHA (CASTELO BRANCO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), na zona urbana da Carapalha, na Cidade de Castelo Branco, com uma população aproximada de 2300 pessoas. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   1.000.000     

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CRUZ DO MONTALVÃO (CASTELO BRANCO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), na zona urbana da Cruz do Montalvão, na Cidade de Castelo Branco, com uma população aproximada de 500 
pessoas. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)     500.000   
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DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DAS PALMEIRAS (CASTELO BRANCO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), na zona urbana das Palmeiras, na Cidade de Castelo Branco, com uma população aproximada de 1.900 pessoas. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   1.000.000     

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DE S. GENS (CASTELO BRANCO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), na zona urbana de S. Gens, na Cidade de Castelo Branco, com uma população aproximada de 100 pessoas. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 750.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    750.000    

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DO BARROCAL (CASTELO BRANCO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), na zona urbana do Barrocal, na Cidade de Castelo Branco, com uma população aproximada de 200 pessoas. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    500.000    
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DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DO VALONGO (CASTELO BRANCO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), na zona urbana do Valongo, na Cidade de Castelo Branco, com uma população aproximada de 1.500 pessoas. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)     1.000.000   

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE ALCAINS 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Intervenção de requalificação urbana com a reformulação do desenho urbano, a beneficiação dos espaços públicos 
pedonais, viários e zonas verdes e a renovação das infra-estruturas instaladas (abastecimento, iluminação, sinalização, 
etc), no casco urbano consolidado da Vila de Alcains, segundo aglomerado urbano do concelho de Castelo Branco, com 
uma população aproximada de 5.000 pessoas. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 2.500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  1.250.000 1.250.000     

 

 

DESIGNAÇÃO ARQUIVO MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Este projecto visa a criação de um novo pólo cultural na cidade, com a construção de um edifício para instalar o acervo 
documental que constitui actualmente o arquivo da Câmara Municipal de Castelo Branco. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    500.000    
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DESIGNAÇÃO PARQUE URBANO DA QUINTA DO MOINHO VELHO (BAIRRO DO CANSADO; CASTELO BRANCO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Pretende-se, com este projecto, alargar a oferta de espaços verdes na cidade de Castelo Branco. Dessa forma, será 
criado de um espaço de recreio e lazer na Quinta do Moinho Velho, inserida numa zona urbana que apresenta carências 
na disponibilização de espaço público qualificado e desta natureza e onde reside uma população aproximada de 6.500 
pessoas. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 400.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    400.000    

 

 

DESIGNAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS NO PARQUE URBANO DA CIDADE 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O Parque Urbano da Cidade da Cidade, com uma área total de 74 ha, constitui um dos espaços chave da estrutura 
ambiental da cidade de Castelo Branco e tem vindo a ser objecto de diversas intervenções ao longo dos últimos anos, no 
sentido da sua concretização. Dando continuidade ao plano definido, pretende-se em 2010 e 2011 concluir o plano de 
equipamento (instalações desportivas e de lazer) e as respectivas infra-estruturas.  

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.600.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    800.000 800.000   

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DA FEIRA (CASTELO BRANCO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Pretende-se proceder à requalificação e modernização funcional e paisagística de um espaço de grande valor, de forma 
a incrementar as condições de conforto, salubridade e higiene permitindo acolher os diversos mercados e feiras 
tradicionais com condições adequadas. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  250.000 250.000     
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DESIGNAÇÃO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALCAINS 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No âmbito da modernização e qualificação das condições de funcionamento das autarquias locais melhorando a 
prestação de serviços ao cidadão, pretende-se proceder à construção de novas instalações da Junta de Freguesia de 
Alcains, segundo aglomerado urbano do Concelho de Castelo Branco. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   1.000.000     

 

 

DESIGNAÇÃO LIGAÇÃO VIÁRIA DA MATA AO LIMITE DO CONCELHO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Este investimento visa a construção de uma ligação viária entre a povoação da Mata e o Concelho de Idanha-a-Nova, 
beneficiando as acessibilidades e promovendo a coesão territorial. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   250.000 250.000    

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DA EN233 ENTRE CASTELO BRANCO E ESCALOS DE CIMA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No sentido de aumentar a integração entre os diversos espaços da BIS e permitir uma melhor vertebração/cooperação 
da rede urbana pretende-se com este investimento requalificar um importante eixo viário regional que liga a Cidade de 
Castelo Branco à zona Norte da Beira Interior Sul. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.750.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   875.000 875.000    
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DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR - ENSINO BÁSICO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Castelo Branco 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No quadro da estratégia nacional de modernização dos equipamentos e educativos e em conformidade com o disposto 
na Carta Educativa do Concelho de Castelo Branco, pretende-se proceder à requalificação e modernização das 
instalações escolares do ensino básico no Concelho. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 3.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  1.500.000 1.500.000     

 

 

DESIGNAÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESPAÇOS PARA CENTROS DE VIDA ASSISTIDA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O crescente envelhecimento populacional a par do aumento da esperança média de vida, exige respostas adequadas ao 
nível do apoio social aos idosos. Em função dessa realidade, pretende-se ampliar a rede de espaços para centros de 
vida assistida no concelho de Idanha-a-Nova, aumentando o número de espaços destinados ao acolhimento dos mais 
idosos, melhorando as condições de acolhimento e conforto e melhorando a qualidade de vida dos mais idosos nas 
diferentes freguesias. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.800.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

 

 

DESIGNAÇÃO DEFINIÇÃO DA REDE ESCOLAR DO CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA - BENEFICIAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No quadro da estratégia nacional de modernização dos equipamentos e educativos e em conformidade com o disposto 
na Carta Educativa do Concelho de Idanha-a-Nova pretende-se proceder à requalificação e modernização das 
instalações escolares do ensino básico no Concelho através da reorganização dos espaços escolares do concelho, da 
adaptação e melhoramento da rede escolar e do aumento do conforto e adaptação às novas exigências legais, 
tecnológicas. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 2.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  350.000 350.000 350.000 350.000 300.000 300.000 
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DESIGNAÇÃO BENEFICIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DE MONSANTO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Integrada na rede de Aldeias Históricas, Monsanto constitui um dos pólos de atractividade turística do concelho e da 
região, beneficiando de um crescimento positivo no número de visitantes ao longo dos últimos anos. Com vista a 
responder a este acréscimo de atractividade e dar continuidade aos processos de requalificação urbana e arquitectónica, 
pretende-se desenvolver um projecto que melhorar os acessos a Monsanto, requalificar urbana-paisagísticamente a Vila 
e aumentar os níveis de conforto dos residentes e visitantes. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 800.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    200.000 200.000 200.000 200.000 

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DAS TERMAS DE MONFORTINHO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O turismo de saúde e bem-estar tem vindo a sofrer nos últimos anos um expressivo desenvolvimento ao nível mundial. 
Neste âmbito o termalismo constitui um produto em crescente renovação e revitalização ao nível nacional, em resultado 
do crescimento da sua procura. As Termas de Monfortinho constituem um pólo turístico da Beira Interior Sul em resultado 
da qualidade das infra-estruturas turísticas que dispõe que deram origem à longa tradição deste núcleo enquanto destino 
qualificado e de excelência. Com vista a consolidar este protagonismo, pretende-se melhorar os acessos às Termas de 
Monfortinho, requalificar urbana e paisagisticamente o lugar e aumentar os níveis de conforto de residentes e visitantes. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 2.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA DO CASTELO E ZONA ENVOLVENTE RECINTO DE 
FEIRAS E MERCADOS DA ZEBREIRA 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Tendo em vista proceder à requalificação e valorização da Vila da Zebreira, pretende-se desenvolver um projecto 
urbanístico que incremente as condições urbanas e paisagísticas do recinto de feiras, bem como da Zona do Castelo, 
espaço de grande interesse para a visitação. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 300.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  75.000 75.000 75.000 75.000   
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DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO URBANA E ARRANJOS PAISAGÍSTICOS NO CONCELHO DE 
IDANHA-A-NOVA 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Visando a requalificação integrada dos diversos núcleos urbanos do concelho, pretende-se desenvolver um amplo 
programa de intervenções que contemple melhoramentos paisagísticos nos núcleos históricos das aldeias do concelho e 
a melhoria das condições de conforto e bem-estar dos residentes e visitantes. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 2.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  350.000 350.000 350.000 350.000 300.000 300.000 

 

 

DESIGNAÇÃO LIGAÇÃO NÚCLEO HISTÓRICO À ZONA DE EXPANSÃO (IDANHA-A-NOVA) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Este projecto visa intervir ao nível da mobilidade e das acessibilidades da Vila sede de Concelho de Idanha-a-Nova, 
através da melhoria das acessibilidades ao núcleo histórico, facilitando a visitação e usufruto deste espaço por residentes 
e visitantes. Por outro lado, pretende-se incrementar a oferta de estacionamento no núcleo histórico e facilitar a 
circulação automóvel. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   125.000 125.000 125.000 125.000  

 

 

DESIGNAÇÃO BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS DE IDANHA-A-NOVA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Visando a qualificação integrada de todo o território concelhio e incrementar os níveis de acessibilidade entre os diversos 
pólos de atractividade turística, pretende-se melhorar as acessibilidades dentro do concelho de Idanha-a-Nova. Esta 
intervenção permitirá, por conseguinte, obter uma valorização turística e aumentar a eficácia ao nível da protecção civil. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
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DESIGNAÇÃO BENEFICIAÇÃO DOS AERÓDROMOS DE MONFORTINHO E DE ALCAFOZES 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No âmbito das estratégias de dinamização turística da BIS e do incremento dos níveis de resposta em termos de 
protecção civil, pretende-se com este projecto proceder a intervenções de beneficiação dos aeródromos de Monfortinho e 
Alcafozes.  

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 200.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

 

 

DESIGNAÇÃO LIGAÇÃO IDANHA – CASTELO BRANCO (MATA) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No quadro de incremento da integração dos diversos territórios e de vertebração do sistema urbano sub regional, 
pretende-se desenvolver o projecto de melhoramento das acessibilidades entre os concelhos de Idanha-a-Nova e de 
Castelo Branco, o que terá impactes positivos ao nível da valorização turística e do aumento da eficácia em termos de 
protecção civil e de serviços de socorro. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 

FINANCEIRA ANUAL (€) 
  100.000 100.000 100.000 100.000  

 

 

DESIGNAÇÃO DINAMIZAÇÃO DE CIRCUITOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES AO AR LIVRE 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O projecto visa essencialmente aumentar a oferta de espaços de recreio e lazer disponíveis para a população e para aos 
visitantes. Com efeito, pretende-se dinamizar circuitos e instalar equipamentos de actividades ao ar livre, contribuindo 
para a apropriação de práticas saudáveis pela população. Espera-se ainda aumentar o número de praticantes de 
actividades ao ar livre. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 150.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
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DESIGNAÇÃO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No quadro da dinamização turística deste território, de desenvolvimento das diversas rotas e de aumentar os níveis de 
integração dos diversos recursos patrimoniais, culturais e turísticos que o concelho de Idanha-a-Nova apresenta, 
pretende-se desenvolver um amplo projecto de introdução e renovação da sinalética turística, rodoviária e de 
interpretação, melhorando as formas de comunicação com os visitantes. Pretende-se ainda o recurso a novas 
tecnologias de informação em matéria de informação turística. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 100.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  25.000 25.000 25.000 25.000   

 

 

DESIGNAÇÃO ADAPTAÇÃO DA CASA DO PADRE JOÃO A CASA MUSEU DE ÂMBITO RELIGIOSO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Tendo como pano de fundo a estratégia de dinamização turística e cultural do concelho de Idanha-a-Nova e da BIS, 
pretende-se desenvolver o projecto de adaptação da Casa do Padre João a Casa Museu de âmbito religioso. Este 
projecto permitirá ampliar a oferta de equipamentos turísticos/culturais no concelho, valorizar e salvaguardar o património 
religioso, permitir a inventariação e restauro do património de referência. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

 

 

DESIGNAÇÃO OFICINA DE ARQUEOLOGIA EM IDANHA-A-VELHA (PALHEIROS DE SÃO DÂMASO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Idanha-a-Velha constitui um núcleo cultural, patrimonial e turístico de grande valor. Com efeito, a aldeia está erigida no 
espaço anteriormente ocupado pela cidade de Egitânia, tendo aqui encontrando-se vestígios que remontam a diversos 
períodos, como a Pré-Histórico, os Céltico, o Romano, o Suevo, o Visigótico, o Árabe, a Idade Média Portuguesa, bem 
como construções do período Manuelino. Esta enorme riqueza de achados justifica a criação de uma oficina de 
arqueologia que permita, por um lado, aumentar a atractividade turística do concelho e, por outro, assegurar a 
valorização e salvaguarda do património arquitectónico e construído, a inventariação e restauro do património de 
referência e o apoio a projectos der de restauro e investigação arqueológica. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 210.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  70.000 70.000 70.000    
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DESIGNAÇÃO PROMOÇÃO/DINAMIZAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Perseguindo os objectivos de dinamização cultural do concelho, a autarquia pretende com este projecto aumentar a 
oferta de equipamentos turísticos no concelho, valorizar os espaços culturais e os produtos artesanais locais e aumentar 
a oferta cultural aos residentes. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 200.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   50.000 50.000 50.000 50.000  

 

 

DESIGNAÇÃO RECONVERSÃO E MELHORAMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA DE ARQUIVO E TRATAMENTO DO 
ESPÓLIO HISTÓRICO-CULTURAL EXISTENTE. 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Este projecto visa a criação de um laboratório de restauro e tratamento de imagem, áudio e vídeo, de forma a proceder à 
reconversão e melhoramento tecnológico do sistema de arquivo e tratamento do espólio histórico-cultural existente, 
permitindo a valorização do património e o tratamento e restauro especializado do espólio adquirido. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 200.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

 

 

DESIGNAÇÃO REDE MUSEOLÓGICA DO CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Perseguindo os objectivos de dinamização cultural do concelho, a autarquia pretende com este projecto aumentar a 
oferta de equipamentos turísticos no concelho, valorizar os espaços culturais e os produtos artesanais locais e aumentar 
a oferta cultural aos residentes. O melhoramento e beneficiação da rede museológica do concelho contemplará ainda a 
criação de uma linha de mershandising. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  125.000 125.000 75.000 75.000 50.000 50.000 
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DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DA TORRE TEMPLÁRIA E ZONA ENVOLVENTE DE IDANHA-A-VELHA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Idanha-a-Velha constitui um núcleo cultural, patrimonial e turístico de grande valor. Com efeito a aldeia está erigida no 
espaço anteriormente ocupado pela cidade de Egitânia, aqui se encontrando um conjunto relativamente amplo de valores 
patrimoniais que permitiram a sua classificação como Aldeia Histórica. O presente projecto visa a requalificação da Torre 
Templária, o que permitirá aumentar a atractividade turística do concelho e a valorização e salvaguarda do património 
arquitectónico e construído. Este projecto visa ainda a criação de uma equipa de investigação arqueológica em 
articulação com a Oficina de Arqueologia que se pretende aqui criar. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 250.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    62.500 62.500 62.500 62.500 

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO BODO EM MONFORTINHO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

As Termas de Monfortinho constituem um pólo turístico da Beira Interior Sul em resultado da qualidade das infra-
estruturas turísticas que dispõe, que deram origem à longa tradição deste núcleo enquanto destino qualificado e de 
excelência. Com vista a consolidar este protagonismo, pretende-se com este projecto proceder à requalificação urbana e 
paisagística da zona do Bodo, permitindo a manutenção de práticas culturais com renovadas condições. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 400.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  100.000 100.000 100.000 100.000   

 

 

DESIGNAÇÃO PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DO CONCELHO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O concelho de Penamacor apresenta um manancial de recursos arqueológicos de diferentes períodos. O valioso espólio 
arqueológico que o concelho dispõe tem alimentado o acervo do Museu Municipal de Penamacor que constitui um 
principal pólo cultural do município com elevada atractividade turística e relevante actividade didáctica e pedagógica. O 
presente estudo visa dar continuidade ao estudo, preservação, escavação e valorização dos diferentes sítios 
arqueológicos do concelho de Penamacor, com vista à sua valorização integrada enquanto recursos patrimoniais e 
turísticos. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 350.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
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DESIGNAÇÃO BALNEÁRIO TERMAL DE ÁGUAS 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O turismo de saúde e bem-estar tem vindo a sofrer nos últimos anos um expressivo desenvolvimento ao nível mundial. 
Neste âmbito o termalismo constitui um produto em crescente renovação e revitalização ao nível nacional, em resultado 
do crescimento da sua procura. A remodelação e valorização das termas mineromedicinais de Águas, localizadas a 
cerca de cerca de 8 km da sede de concelho constitui uma oportunidade de diversificar e incrementar os níveis de 
atractividade turística do concelho. O centro termal de Águas foi fundado em 1856 e foi alvo de uma primeira 
remodelação, em 2003. A instância oferece tratamentos de irrigação nasal, pulverização faríngea, aerossol, duche jacto, 
hidromassagem, maca vapor e banho de imersão. Pretende-se com este projecto proceder à requalificação das 
instalações no sentido de as dotar de condições de funcionamento adequadas. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 450.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  50.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 

 
 

DESIGNAÇÃO RUVIPE - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE PENAMACOR 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A requalificação urbana da Vila de Penamacor visa a sua valorização urbanística, ambiental e infraestrutural, 
desenvolvendo-se acções de requalificação dos arruamentos que apresentam maior prioridade, bem como das infra-
estruturas existentes. Pretende-se assim, dar continuidade à valorização urbana da Vila aumentando os níveis de 
conforto e de qualidade urbanística. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

 
 

DESIGNAÇÃO ZONAS DE LAZER DO MOINHO E DA QUINTA DO RIBEIRO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A zona de lazer do Moinho e da Quinta do Ribeiro constitui um pólo de excelência para o lazer e turismo no concelho de 
Penamacor. O seu aproveitamento para estes usos através da sua adaptação, qualificação e valorização em termos dos 
espaços naturais, na oferta de equipamento e nos arranjos paisagísticos permitirá que o desígnio atribuído a este espaço 
se alcance. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.00  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   75.000 100.000 200.000 100.000 25.000 
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DESIGNAÇÃO CINCAP - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO CASTELO DE PENAMACOR 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

As origens do castelo de Penamacor recuam ao reinado de D. Sancho I, concretamente ao ano de 1189, data em que o 
monarca doou a vila ao Mestre da Ordem do Templo, D. Gualdim Pais. Tem-se atribuído a este momento (ou a uma data 
um pouco posterior) o início da construção do recinto fortificado, mas é de supor que, à semelhança do que aconteceu 
com outras doações aos Templários, também Penamacor tivesse já alguma relevância militar, alicerçada numa possível 
pré-existência. As recentes escavações no Cimo da Vila ainda não confirmaram essa fase imediatamente anterior, mas 
ela deve permanecer como hipótese de trabalho a ter em conta em próximas intervenções. 

O castelo constitui um dos principais valores patrimoniais da Vila e do Concelho reunindo condições excelentes para se 
posicionar como um pólo cultural principal do concelho, bem como a porta de visitação do restante território concelhio. 
Nesse sentido pretende-se criar o Centro de Interpretação do Castelo de Penamacor, sendo que para tal será construído 
um edifício destinado à recepção acolhimento de visitantes, à apresentação de exposições temporárias e permanentes, 
abertas para o sítio arqueológico do Castelo. 
d 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   25.000 500.000 400.000 75.000  

 
DESIGNAÇÃO ROTAS E PERCURSOS DE PENAMACOR 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Em articulação com as diversas intervenções de qualificação e valorização dos diversos atractivos turísticos do concelho 
de Penamacor, pretende-se desenvolver um conjunto de rotas de visitação e descoberta do território, tornando-o mais 
bem preparado para o desenvolvimento turístico. Este projecto contempla, por isso, a concepção e definição das rotas, a 
implantação de sinalética, a produção de edições promocionais e de interpretação dos recursos. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 250.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   25.000 25.000 25.000 20.000 5.000 

 
DESIGNAÇÃO BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Considerando a forte ruralidade deste território e a existência de uma extensa rede de caminhos agrícolas municipais 
fundamentais para as actividades agrícolas, pretende-se proceder à limpeza e beneficiação destes caminhos, à 
correcção de traçados, ao alargamento e à sua pavimentação. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 250.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   25.000 25.000 20.000 20.000 10.000 
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DESIGNAÇÃO RUA - REQUALIFICAÇÃO URBANA ALDEIAS 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

As diversas aldeias do concelho de Penamacor constituem pólos de vitalidade que importa manter e valorizar na óptica 
do ordenamento do território e do desenvolvimento integrado deste território. Nesse sentido, pretende-se proceder a 
operações de requalificação urbana nas diversas sedes de freguesia de forma a recuperar alguns espaços de elevado 
valor etnográfico e urbanístico, incrementando a identidade e singularidade dos espaços, o conforto urbano e a 
atractividade turística destes lugares. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

 
 

DESIGNAÇÃO CENTRO EDUCATIVO DE PENAMACOR 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No quadro do actual processo de reordenamento e de requalificação do equipamentos educativos e que originou a 
elaboração de Cartas Educativas por todos os municípios, o concelho de Penamacor propor-se dotar a sede do 
município de um centro educativo que disponha de todas as condições operacionais e pedagógicas que permitam 
acolher todos os alunos do ensino básico de todas as freguesias do município. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 18 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  50.000 400.000 50.000    

 
 

DESIGNAÇÃO LINX PARK - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO LINCE IBÉRICO 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No seguimento das intervenções de preservação e reintrodução do Lince Ibérico na Reserva Natural da Serra da 
Malcata, pretende-se empreender o LINX PARK – Centro de Interpretação do Lince Ibérico, infra-estrutura fundamental 
de apoio à interpretação da Reserva da Malcata e do Lince Ibérico. Esta nova instalação terá um espaço de recepção e 
acolhimento dos visitantes, espaços expositivos, arboreto e parque zoológico. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   50.000 200.000 300.000 250.000 200.000 
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DESIGNAÇÃO PARQUE DE CAMPISMO RURAL 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Face à crescente procura de locais de acampamento para permanecer na região das Portas de Ródão durante os 
tempos livres e férias, a CMVVR tem a intenção de criar um espaço de acampamento regular condigno, integrado no 
programa “Requalificação da margem direita do Rio Tejo”, denominado “parque de campismo rural, seguindo as normas 
legais em vigor. O projecto, a erigir em terreno municipal, inclui Instalações sanitárias, Vestiários e Balneários, Zona de 
Recepção e Posto de Turismo, Posto Médico, Casa do Guarda, Zona de Lavagens (loiça e roupa) e um Parque de 
Merendas central com grelhadores. Inserem-se ainda um parque de estacionamento para 6 viaturas, 4 estacionamentos 
e espaço de limpeza para auto-caravanas. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 350.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  150.000 100.000 100.000    

 
 

DESIGNAÇÃO PARQUE DE CARAVANISMO 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Integrado no programa “Requalificação da margem direita do Rio Tejo”, e em complemento do futuro Parque de 
Campismo Rural, a CMVVR propõe-se criar, em sede de concelho e na proximidade daquele, um Parque de 
Caravanismo, com estacionamento para cerca de doze caravanas, dois pontos para abastecimento de água e 
electricidade e quatro mesas de apoio. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 100.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    50.000 50.000   

 
 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DA ESTALAGEM PORTAS DE RÓDÃO 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A Câmara Municipal pretende requalificar todo o complexo turístico da Estalagem Portas de Ródão, dado que se 
encontra bastante sub-aproveitado, nomeadamente em termos turísticos. Pretende-se sobretudo criar condições 
adequadas para um melhor aproveitamento e usufruto turístico. Os objectivos prendem-se com a valorização de toda a 
unidade hoteleira e sua envolvente com vista à classificação de uma unidade de alojamento turístico. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 920.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)     340.000 340.000 340.000 
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DESIGNAÇÃO CENTRO NÁUTICO 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A valorização Turística e Ambiental do Tejo consiste essencialmente numa série de actuações direccionadas para 
alcançar uma sustentabilidade cultural e ambiental apoiadas numa estratégia e mecanismo de continuidade. 

A valorização do património, de um ponto de vista sustentado, passa pela criação de espaços próprios que permitam 
dinamizar todo o património cultural e natural, que muitas vezes é esquecido no interior do país. 

Para lutar contra a descapitalização de que sofre o património cultural prevê-se o recurso a fundos económicos que, uma 
vez investidos, supõe também, um contínuo fluxo de actividade económica, com o objectivo de criar um valor 
acrescentado tanto do património natural, assim como do acervo cultural da zona de fronteira.  

O objectivo é reabilitar o Centro Náutico, que está localizado junto ao cais fluvial de Vila Velha de Ródão e servirá de 
apoio às actividades que se venham a desenvolver no local e que terão como cenário o Rio Tejo. 

O Centro disporá de parqueamento para as embarcações durante o Inverno, balneários de apoio a praticantes, 
vestiários, instalações sanitárias, arrumos para material náutico, serviços administrativos e um pequeno bar de apoio. 
Desta forma serão garantidas todas as condições adequadas para usufruir em pleno os múltiplos desportos que possam 
ser praticados no meio aquático 

Todavia, poderá também como complemento desenvolver a valência de embarcações de recreio (canoas, gaivotas, 
kayak) para passeio de lazer no rio. 

Pretende-se essencialmente com esta actividade atrair ao concelho um maior número de desportistas que queiram 
praticar desportos náuticos em boas condições, assim como dar condições para que outros se iniciem nestas 
modalidades. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 300.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   100.000 100.000 100.000   

 
 

DESIGNAÇÃO PATRIMÓNIO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO E ARQUEOLÓGICO 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O objectivo principal desta actividade será valorizar, proteger e divulgar todo o património arqueológico, geológico e 
geomorfológico do concelho de Vila velha de Ródão. A preservação de documentos de património cultural e natural - 
herança da história da terra e da evolução do homem e a ligação com outros componentes do património biológico e 
ecológico.  

Pretende-se essencialmente fazer um trabalho aprofundado de investigação científica no sentido de caracterizar e 
sobretudo valorizar toda a riqueza do território.  

O trabalho incluirá diversas componentes de investimento, tais como: painéis, reconstituição de caleiras do período 
romano, publicidade e promoção do território por folhetes e /ou livro, e também um monitor - animador (licenciado em 
geologia), a tempo inteiro que fará toda a caracterização da área a intervir, identificando no território tudo o que poderá 
ser valorizado, protegido e promovido. Esse monitor fará também, as visitas guiadas ao território a ser intervencionado. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    125.000 125.000 125.000 125.000 

 
 



BEIRA INTERIOR SUL | ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANO DE ACÇÃO 2007-2013 
RELATÓRIO FINAL 

C E D R U  |  99 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO CABEÇO DAS PESQUEIRAS 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A área total de intervenção perfaz um total de cerca de 14.200m2 e situa-se numa zona central do aglomerado de Vila 
Velha de Ródão, entre duas zonas urbanas que, actualmente, carecem de uma conveniente articulação. 

Corresponde a uma vasta área de encosta que se desenvolve a partir de um ponto mais alto, o Largo do Cabeço das 
Pesqueiras, e a zona baixa, junto ao Ribeiro do Enxarrique. Pode considerar-se uma divisão em 3 parcelas de terreno 
distintas mas contíguas, que por isso poderão e deverão ser entendidas como um todo.  

O Plano de Urbanização de Vila Velha de Ródão classifica estas áreas como Zona de Equipamento (Proposta e de 
Reserva), Zona Habitacional (de Preenchimento) e Zona Verde (de Enquadramento e Parque Urbano do Enxarrique). 

No que respeita ao denominado Parque Urbano do Enxarrique, onde se enquadra parte da área de intervenção, o Plano 
de Urbanização prevê que o mesmo constitua um espaço de uso público considerado como estratégico na 
implementação do conceito de estrutura verde urbana de Vila Velha de Ródão, ocupando uma zona urbana com especial 
vocação para este uso.  

Este parque urbano foi definido como uma faixa com dimensões muito consideráveis, face à área urbana em que se 
insere e ao longo de uma linha de água com caudal mais ou menos permanente, devendo ser ocupado com estruturas e 
infra-estruturas que respondam às funções de recreio e lazer da população e visitantes. 

Reconhecendo-se-lhe um potencial elevado neste capítulo, assume uma importância ainda maior se se considerar a 
ligação que estabelece com a margem da albufeira do Fratel e uma área já utilizada para estes fins e com possibilidades 
de expansão. 

Encarado como um recurso fundamental, no contexto do futuro desenvolvimento, valorização e qualificação de Vila Velha 
de Ródão, toda a zona definida como Parque Urbano, em articulação com o Cais Fluvial, o futuro Parque de Campismo, 
a Estação Arqueológica da Foz do Enxarrique, o Complexo Turístico e os Recintos de Feiras e de Festas, deverão ser 
alvo de estudo, análise e proposta de intervenção, no contexto do programa já definido no Plano de Urbanização em 
vigor. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   350.000 350.000 300.000   

 
 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO URBANA DAS SEDES DE FREGUESIA (SARNADAS, PERAIS E FRATEL) 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O projecto tem com objectivos prioritários requalificar e valorizar as sedes de Freguesia de Sarnadas, Perais e Fratel ao 
nível do melhoramento dos arruamentos; da valorização dos espaços públicos, criando zonas de lazer; da requalificação 
e valorização de todo o património arquitectónico local. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 300.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    150.000 150.000   
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DESIGNAÇÃO FUNDAÇÃO CARGALEIRO - ATELIERS 
-  

PROMOTOR Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Este projecto pretende recuperar um edifício histórico de forma a criar condições para a instalação de um museu e 
oficinas didáctico – pedagógicas de produtos artesanais da região, bem como recuperar o espaço envolvente (quinta) 
para actividades e exposições permanentes e temporárias. 

Foi elaborado um projecto – Pólo da Fundação Manuel Cargaleiro, cuja área de intervenção se situa na Quinta da Torre 
Velha, construída no Séc. XIX, na rua de Santo António, em Vila Velha de Ródão. 

Este projecto tem como objectivo promover e valorizar os recursos patrimoniais e turísticos existentes e reforçar as 
dinâmicas culturais. Pretende-se divulgar as obras do Mestre Manuel Cargaleiro, figura intencionalmente conceituada, 
natural deste concelho, ao mesmo tempo que se promove uma aprendizagem permanente dos cidadãos na produção 
das artes decorativas numa região que foi berço de figuras que notabilizam nas artes e nas letras. Assim, propõe-se criar 
uma unidade museológica que cumpra uma vocação didáctica e criativa, no campo das artes decorativas, através de 
exposições de carácter permanente e temporário, bem como através do funcionamento de oficinas para aprendizagem 
teórica e prática das técnicas. 

Pretende-se que funcione como um instrumento de memória – é tradicionalmente a função de um museu (política de 
aquisições, conservação e estudo); instrumento pedagógico, através de exposições temáticas, de conferências e 
publicações; instrumento de divulgação, com lojas para venda de produtos associados às temáticas das exposições; 
instrumento de investigação: inventário e registo, edição de catálogos; instrumento experimental: instalação de oficinas. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 900.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 24 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   450.000 450.000    
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4.2.4. Protecção e Valorização Ambiental 

Algumas das maiores potencialidades da região estão relacionadas com a riqueza do património e dos vastos 
recursos ambientais e naturais, das quais se destaca os recursos hídricos. Sendo um território acidentando e 
inserido na bacia hidrográfica do Rio Tejo, é composto por uma rede densa de linhas de água, de grande beleza 
natural, oferecendo simultaneamente boas condições para o seu armazenamento e para produção hidroeléctrica. 
A protecção e a valorização ambiental destes recursos exige a programação de intervenções direccionadas 
sobretudo para a recuperação ambiental e preservação dos cursos de água, mas também para o aproveitamento 
energético, de modo a contribuir para os objectivos nacionais de utilização das energias renováveis. 

Tratando-se de um domínio a que é dada grande relevância no QREN, as principais linhas orientadoras da 
intervenção centram-se na promoção da sustentabilidade e qualificação ambiental e paisagística, designadamente 
dos cursos de água, no aproveitamento hidroeléctrico dos cursos de água e na melhoria das infra-estruturas 
ambientais. 

No âmbito desta prioridade estratégica, são apresentados sete projectos pelas autarquias de Idanha-a-Nova (3) e 
Penamacor (4), representando um investimento global de 2,5M€. 

 
Quadro 22 - Protecção e Valorização Ambiental: Projectos e Investimento 

Projectos Investimento Dimensão Média 
Investimento  
per capita Concelho 

(nº) (€) (€) (€) 
Castelo Branco - - - - 
Idanha-a-Nova 3 725.000 241.667 62,2 
Penamacor 4 1.750.000 437.500 262,8 
Vila Velha de Ródão -  -  -  -  
TOTAL 7 2.475.000 353.571 135,1 

 

Figura 18 – Protecção e Valorização Ambiental: Projectos (nº) 
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Figura 19 – Protecção e Valorização Ambiental: Investimento (€) 

 

 

Tratam-se de projectos enquadráveis nos Regulamentos Específicos (RE) do Eixo 4 do PO, designadamente do 
Ciclo Urbano da Água – “Vertente em Baixa – Modelo não Verticalizado”, da Gestão Activa de Espaços Protegidos 
e Classificados e das Acções de Valorização e Qualificação Ambiental. 

No primeiro caso, é proposta uma intervenção visando a remodelação de redes de abastecimento e drenagem em 
Penamacor, procurando contribuir para minimizar as debilidades infra-estruturais existentes e melhorar os níveis 
de atendimento à população. 

Respondendo aos restantes regulamentos, são apresentadas várias acções direccionadas para a gestão dos 
recursos hídricos e para a protecção e valorização de zonas sensíveis e qualificação da paisagem, 
designadamente na Reserva Natural da Serra da Malcata. 
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DESIGNAÇÃO OPTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE REGA E ADEQUAÇÃO PAISAGÍSTICA DOS ESPAÇOS VERDES 
PÚBLICOS EM MATÉRIA DE CONSUMOS 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Perseguindo objectivos de sustentabilidade ambiental e de gestão responsável dos recursos naturais, a Câmara 
Municipal de Idanha-a-Nova pretende desenvolver um projecto que optimize os sistemas de rega pública e a adequação 
paisagística dos espaços verdes públicos em matéria de consumos com a substituição do material vegetal por outro mais 
adequado ao clima da região. Este projecto permitirá, assim, reduzir os consumos de água com os espaços verdes 
urbanos. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 100.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

 

 

DESIGNAÇÃO REGULARIZAÇÃO DO CAUDAL/QUEDAS DE VELOCIDADE NOS RIOS ERGES E ARAVIL 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O presente projecto visa a regularização do caudal dos rios Erges e Aravil, permitindo a redução do desgaste de 
margens ripicolas, a redução da velocidade das águas dos rios e aumentar a retenção da água nos diferentes aquíferos. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 125.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  25.000 25.000 25.000 25.000 25.000  

 

 

DESIGNAÇÃO REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO RIO PONSUL E VALORIZAÇÃO PAISAGISTICA DA ALBUFEIRA 
MARECHAL CARMONA 

 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

O rio Ponsul e a albufeira Marechal Carmona constituem dois dos principais valores ambientais e paisagísticos do 
concelho de Idanha-a-Nova apresentando um significativo potencial turístico. A sua requalificação e valorização 
ambiental darão um importante contributo para incrementar a atractividade turística deste território. Neste âmbito será 
empreendida a valorização paisagística do rio Pônsul com a limpeza e regularização das suas margens, a construção de 
espaços de aproximação e fruição das margens do rio, que permitam a sua valorização turística e ambiental. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 500.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
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DESIGNAÇÃO RODÍZIOS - RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO RIO BASÁGUEDA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A ribeira da Baságueda constitui um dos principais cursos de água da Reserva Natural da Serra da Malcata. No passado 
esta linha de água revelou-se essencial para a moagem de cereais em moinhos de água, sendo essa a principal fonte de 
rendimento dos habitantes do vale estruturado pela ribeira. A água, recurso abundante neste vale, tornou-se um dos 
principais meios de subsistência, permitindo o desenvolvimento de uma considerável rede de moinhos. Este valioso 
património persiste, ainda que em avançado estado de degradação, vindo por isso a ser estudado no sentido da sua 
preservação e valorização como recurso turístico e património da identidade local. Dando continuidade a esse processo 
pretende-se proceder com este projecto à valorização de um troço do Rio Baságueda, incluindo limpeza, 
desassoreamento, recuperação de infra-estruturas hidráulicas e ao seu aproveitamento para o lazer e visitação. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 400.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  20.000 80.000 200.000 100.000   

 
 

DESIGNAÇÃO RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO ALBUFEIRA DA BASÁGUEDA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A ribeira da Baságueda constitui um dos principais cursos de água da Reserva Natural da Serra da Malcata. A 
recuperação e ampliação da capacidade da Albufeira da Ribeira, propriedade da autarquia, enquadra-se na estratégia de 
aproveitamento do potencial energético dos recursos hídricos e de contributo para os objectivos nacionais de utilização 
das energias renováveis. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 250.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)    25.000 100.000 100.000 25.000 

 
 

DESIGNAÇÃO MINI-HÍDRICA DA ALBUFEIRA DA BASÁGUEDA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A ribeira da Baságueda constitui um dos principais cursos de água da Reserva Natural da Serra da Malcata. A 
construção e instalação de uma central de geração eléctrica para aproveitamento energético, enquadra-se na estratégia 
de aproveitamento do potencial energético dos recursos hídricos e de contributo para os objectivos nacionais de 
utilização das energias renováveis. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 100.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 12 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)      75.000 25.000 
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DESIGNAÇÃO REMODELAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Com vista a colmatar carências existentes ao nível dos sistemas ambientais, em virtude da sua obsolescência, pretende-
se proceder nos principais núcleos urbanos à remodelação das redes de abastecimento e drenagem. 

 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Adjudicado  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 1.000.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€) 100.000 50.000 200.000 300.000 200.000 100.000 50.000 
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4.2.5. Governação e Capacitação Institucional 

A governação, entendida enquanto conjunto de regras, processos e práticas, conducentes à melhoria da qualidade 
e desempenho do sistema político/administrativo, nomeadamente no que se refere a acréscimo de eficiência e 
eficácia, mereceu no presente período de programação uma atenção especial.  

Na BIS, o quadro institucional existente, representativo dos mais variados interesses (políticos, sociais, 
económicos, …), continua a apresentar um conjunto de factores geradores de ineficiência e ineficácia na aplicação 
das políticas públicas, que importa solucionar a breve prazo.  

Atendendo às prioridades estabelecidas pelo QREN, os projectos apresentados para o reforço da governação e 
capacitação institucional centram-se em três domínios: i) reforço da governance regional e local; ii) aumento da 
eficácia e eficiência da actividade administrativa; iii) cooperação e promoção institucional. 

Deste modo, para a prioridade estratégica Governação e Capacitação Institucional são apresentados seis 
projectos pelas autarquias de Idanha-a-Nova (4) e Penamacor (2), representando um investimento total de 1,6 M€. 

 
Quadro 23 - Governação e Capacitação Institucional: Projectos e Investimento 

Projectos Investimento Dimensão Média 
Investimento  
per capita Concelho 

(nº) (€) (€) (€) 
Castelo Branco - - - - 
Idanha-a-Nova 4 1.050.000 262.500 90,1 
Penamacor 2 550.000 275.000 82,6 
Vila Velha de Ródão - - - - 
TOTAL 6 1.600.000 266.667 87,4 

 

Figura 20 – Governação e Capacitação Institucional: Projectos (nº) 
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Figura 21 – Governação e Capacitação Institucional: Investimento (€) 

 
 
 

Os projectos procuram responder ao definido nos Regulamentos Específicos (RE) do Eixo 5 do PO, 
designadamente o RE SAMA – Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa e o RE Promoção e 
Capacitação Institucional.  

No primeiro caso, são propostas três iniciativas pela autarquia de Idanha-a-Nova visando a promoção do governo 
electrónico e a disseminação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a crescente eficiência de 
recursos e redução de custos públicos de contexto, respondendo a uma das prioridades em matéria de opções 
estratégicas a nível nacional neste domínio.  

No segundo caso, são propostas três iniciativas de cariz imaterial (duas pela autarquia de Vila Velha de Ródão e 
uma pela autarquia de Idanha-a-Nova), direccionadas para a promoção da base económica, do turismo e das 
actividades culturais, procurando motivar a captação de investimento exterior e o crescimento da economia local e 
regional. 
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DESIGNAÇÃO CRIAÇÃO DE UM PORTAL MUNICIPAL 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Procurando alcançar os objectivos de modernização administrativa no quadro de uma governância mais aberta, 
acessível e eficiente, este projecto, a desenvolver em Idanha-a-Nova, visa implementar um portal municipal que permita 
melhorar os acessos à informação sobre o concelho a partir da internet e dotar a página do Município de ferramentas de 
acesso aos utentes (modelos, impressos, minutas, funcionalidades várias). 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 50.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)   20.000 15.000 15.000   

 

 

DESIGNAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DE UM ESPAÇO DE GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Procurando alcançar os objectivos de modernização administrativa no quadro de uma governância mais aberta, 
acessível e eficiente, este projecto, a desenvolver em Idanha-a-Nova, visa implementar um espaço de gestão de 
sistemas de informação geográfica. Com este projecto, esperam-se obter ganhos ao nível da gestão do território e de 
modernização dos sistemas de funcionamento interno da autarquia, com ganhos de eficiência e redução dos tempos de 
resposta aos cidadãos. Neste âmbito, será criado um gabinete municipal de SIG que desenvolverá a produção de 
cartografia digital municipal. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro - Formação  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 300.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 72 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

 

 

DESIGNAÇÃO INFORMATIZAÇÃO E LIGAÇÃO EM REDE DOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

Procurando alcançar os objectivos de modernização administrativa no quadro de uma governância mais aberta, 
acessível e eficiente, este projecto, a desenvolver em Idanha-a-Nova, visa a informatização e ligação em rede dos 
serviços da autarquia. A sua concretização permitirá reduzir os custos administrativos e aumentar a eficácia de 
funcionamento interno, bem como a salvaguarda dos documentos. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro - Formação  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 300.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000  
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DESIGNAÇÃO DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TEMÁTICOS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
 

CARACTERIZAÇÃO 

No âmbito da estratégia de desenvolvimento e valorização turística do concelho de Idanha-a-Nova pretende-se 
desenvolver um programa de eventos temáticos e de promoção turística que incrementem o número de visitantes e a 
atractividade deste território.  
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro   

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 400.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 48 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  100.000 100.000 100.000 100.000   

 

 

DESIGNAÇÃO FACEP (PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A FACEP - Feira de Actividades Económicas de Penamacor, constitui o principal evento de promoção e dinamização das 
actividades económicas do concelho de Penamacor. Este evento, que se realiza no Terreiro de Santo António, tem como 
objectivo a animação do tecido económico local e a promoção e divulgação dos produtos locais, constituindo uma 
oportunidade atrair visitantes ao concelho. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro – aquisição serviços  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 400.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 60 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€) 100.000  100.000  100.000  100.000 

 

 

DESIGNAÇÃO KULTURLANDIA (PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO) 
 

PROMOTOR Câmara Municipal de Penamacor 
 

CARACTERIZAÇÃO 

A Kulturlândia constitui um dos principais eventos culturais da Beira Interior Sul incluindo um leque diversificado de 
eventos que vão da mostra de produtos da terra, feira do livro e de artes, concertos, teatro e espectáculos de dança. Este 
evento que tem como objectivos o desenvolvimento turístico e cultural do concelho, contribui ainda para a animação 
cultural e comercial do centro histórico, incrementando a sua atractividade. 
 

TIPOLOGIA SITUAÇÃO 

Construção  Aquisição  Intenção  

Remodelação/Conservação  Equipamento/Material  Estudos Preliminares  

Adaptação  Acções imateriais/Estudos  Estudo Técnico/Projecto de Execução  

Ampliação  Outro  

 

Em curso  
 

INVESTIMENTO TOTAL (€) 150.000  PRAZO DE EXECUÇÃO 36 meses 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  ESTIMATIVA DE PROGRAMAÇÂO 
FINANCEIRA ANUAL (€)  50.000  50.000  50.000  
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Anexos 
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Indicadores Socio-económicos da Região Centro 
 

INDICADORES Ano Unidade 
Região 
Centro 

Baixo 
Vouga 

Baixo 
Mondego 

Pinhal 
Litoral 

Pinhal Int. 
Norte 

Dão- 
Lafões 

Pinhal 
Int Sul 

Serra 
Estrela 

Beira Int 
Norte 

Beira Int 
Sul 

Cova 
Beira 

Oeste 
Médio 
Tejo 

TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 
Área 2004 km2 28.198,7 1.802,25 2.062,83 1.741,83 2.616,57 3.488,59 1.904,68 867,8 4.063,11 3.732,04 1.374,56 2.220,13 2.306,21 
População Residente 2004 nº 2.376.609 394.393 336.376 261.665 137.857 290.052 42.692 48.801 112.766 75.925 92.460 353.050 230.572 
Densidade Populacional 2004 hab/km2 84,28 218,86 163,04 150,21 52,69 83,14 22,44 56,24 27,75 20,31 67,25 159,4 100,05 
Grupos Etários 
0-14 anos 2004 nº 344.036 62.804 45.677 41.512 18.959 43.037 4.772 5.909 14.118 8.968 12.139 53.939 32.202 
15-24 anos 2004 nº 294.204 50.562 39.086 32.790 16.438 39.553 4.887 6.264 14.004 7.996 11.221 43.523 27.880 
25-64 anos 2004 nº 1.262.901 216.294 185.783 142.466 69.282 148.995 19.908 25.060 55.670 37.756 48.720 191.465 121.502 
65 e + anos 2004 nº 475.468 64.733 65.830 44.897 33.178 58.467 13.125 11.568 28.974 21.205 20.380 64.123 48.988 

Índice de Envelhecimento 2004 % 138  103,1 144,1 108,2 175,0 135,9 275,0 195,8 205,2 236,5 167,9 118,9 152,1 
Índice de Dependência Total 2004 % 52,6 47,8 49,6 49,3 60,8 53,8 72,2 55,8 61,8 65,9 54,3 50,2 54,4 
Índice de Dependência de Jovens 2004 % 22,1 23,5 20,3 23,7 22,1 22,8 19,2 18,9 20,3 19,6 20,3 23 21,6 
Índice de Dependência de Idosos 2004 % 30,5 24,3 29,3 25,6 38,7 31,0 32,9 36,9 41,6 46,3 34,0 27,3 32,8 

MERCADO DE TRABALHO 
Taxa de actividade Total 2001 % 45,5 49,1 46,6 48,5 41,9 42,1 37,4 39,9 40,5 41,4 44,4 47,6 44,3 
Homens 2001 % 52,9 56,2 52,9 55,8 49,8 50,8 47,3 47,3 47,5 48,5 50,7 55,4 51,9 
Mulheres 2001 % 38,6 42,6 41,3 41,5 34,5 34,1 28,1 33,2 34,0 34,9 38,5 40,2 37,3 

População empregada p/ sector de actividade (***) 
Primário 2001 % 6,80 4,63 4,66 3,75 7,24 11,19 17,57 7,00 12,15 9,19 6,89 9,20 3,63 
Secundário 2001 % 38,11 46,72 28,53 46,14 40,77 34,87 34,39 42,20 32,23 31,66 40,71 36,73 35,01 
Terciário 2001 % 55,08 48,65 66,81 50,11 52,00 53,94 48,04 50,80 55,62 59,15 52,40 54,07 61,37 

População empregada s/ o nível instrução 
sem nível de instrução 2001 nº 17.588 2056 1.959 1634 1107 2.475 619 327 1309 948 764 3.043 1347 
ensino básico 2001 nº 641.388 117.085 81.759 75.261 39.644 75.245 11.359 13.039 28.628 18.591 25.662 99.582 55.533 
ensino secundário 2001 nº 203.431 34.905 31.360 25.526 9.463 19.365 2.594 2.879 7.848 6.103 7.504 32.618 23.266 
ensino médio 2001 nº 5.949 1.119 1.153 598 204 549 54 89 251 227 244 759 702 
ensino superior 2001 nº 138.017 24.454 32.877 14.147 4.289 14.502 1.118 2.020 6.139 4.571 4.678 16.346 12.876 

Taxa de desemprego Total 2001 % 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 
Taxa de desemprego Feminina 2001 % 8,1 7  8,3 5,4 8,5 10,4 10,1 10,9 7,5 8,3 7,8 8,4 9,1 
População desempregada segundo o nível de instrução 
sem nível de instrução 2001 nº 890 92 130 60 36 121 17 24 61 98 37 126 88 
ensino básico 2001 nº 29.614 4.822 4.266 1954 1.756 4.692 561 966 1.175 848 1.418 4.342 2.814 
ensino secundário 2001 nº 5.876 892 868 486 347 656 103 102 245 189 239 969 780 
ensino médio 2001 nº 85 16 17 5 3 6 0 1 -- 3 4 20 10 
ensino superior 2001 nº 3.562 623 865 276 115 415 34 67 175 123 125 430 314 

INDICADORES ECONÓMICOS 
PIB 2003 106€ 24.135 4.279 3.967 3161 1.016 2.263 363 341 999 847 839 3.535 2.526 
PIB per capita 2003 1.000€ 10,2 11,00 11,80 12,30 7,40 7,90 8,40 7,00 8,80 11,10 9,10 10,20 11,10 
VAB 2003 106€ 20.808 3.689 3.420 2726 876 1.951 313 294 861 730 723 3.048 2178 
Produtividade (VAB/Emprego) 2003 1.000€ 19,1 20,6 21,1 20,2 15,9 16,2 14,2 15 15,1 18,4 16,6 20,1 20,5 
VAB NUTIII/NUTII 2003 %  17,73 16,44 13,10 4,21 9,38 1,50 1,41 4,14 3,51 3,47 14,64 10,47 
VAB por sectores de actividade 
Primário 2003 106€  123 85 49 41 58 21 16 63 85 60 473 80 
Secundário 2003 106€ 7.346 1.595 980 1139 309 633 111 88 247 213 204 951 875 
Terciário 2003 106€ 13.257 2.139 2.511 1662 565 1.349 195 203 590 466 492 1.762 1.322 

Sociedades por sectores de actividade 
Primário 2004 nº 13.257 2.139 2.511 1662 565 1.349 195 203 590 466 492 1.762 1.322 
Secundário 2004 nº 26.514 4.278 5.022 3324 1130 2.698 390 406 1.180 932 984 3.524 2.644 
Terciário 2004 nº 61.529 10.274 11.109 7836 2610 6.087 912 916 2.670 21.62 2.232 8.472 6.243 

Pessoal ao serviço nas sociedades, por sectores de actividade 
Primário 2004 nº 17.357 2.501 1.369 2319 522 2.196 148 111 520 490 567 5.077 1.537 
Secundário 2004 nº 262.921 65.689 25.344 46.435 14.471 24.215 3.120 3.757 6.065 5.293 9.423 34.610 24.499 
Terciário 2004 nº 213.601 34.781 35.343 32.142 7.909 22.416 2.251 2.481 6.826 4.865 6.596 36.606 21.385 

Volume de vendas das sociedades por sectores de actividade 
Primário 2004 1.000€ 1.329.674 164.924 79.704 200.777 26.302 193.607 11.597 4581 28808 20.088 17.125 473.436 108.268 
Secundário 2004 1.000€ 17.974.156 5.095.020 2.175.226 3.131.632 613.689 1.980.087 144.603 150204 343743 261.725 388.091 2.061.640 1.583.211 
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INDICADORES Ano Unidade 
Região 
Centro 

Baixo 
Vouga 

Baixo 
Mondego 

Pinhal 
Litoral 

Pinhal Int. 
Norte 

Dão- 
Lafões 

Pinhal 
Int Sul 

Serra 
Estrela 

Beira Int 
Norte 

Beira Int 
Sul 

Cova 
Beira 

Oeste 
Médio 
Tejo 

Terciário 2004 1.000€ 20.710.006 3.546.056 2.942.919 3.151.776 755.634 2.099.487 193.855 187919 601961 376.359 470.775 3.848.464 2.534.139 
Sociedades constituídas na ind. transf. 2004 % 9,85 16,12 5,7 9,33 12,5 11,28 4,17 17,78 6,59 9,63 8,11 7,93 6,54 
Sociedades constituídas no comércio 2004 % 28,77 30,35 32,23 28,69 29,69 27,04 37,5 22,22 23,95 20,0 26,35 26,73 31,37 

INDÚSTRIA TRANSFORMADORA 
Sociedades NUTIII/NUTII 2003 % 100 22,03 8,40 18,97 5,79 8,87 2,18 1,73 2,85 2,33 3,35 14,31 9,20 
Pessoal ao serviço NUTIII/NUTII 2003 % 100 29,03 8,24 17,12 5,06 8,64 1,11 1,30 2,09 1,96 3,97 12,68 8,78 
Volume de vendas NUTIII/NUTI 2003 % 100 31,88 11,72 15,64 2,75 11,65 0,75 0,58 1,76 1,39 2,04 11,23 8,62 
Sociedades 
Total 2003 nº 10.787 2.376 906 2.046 625 957 235 187 307 251 361 1.544 992 
DA 2003 nº 1.792 296 185 150 125 164 111 53 102 103 83 265 155 
DB 2003 nº 824 139 58 99 86 99 6 54 26 29 95 37 96 
DC 2003 nº 216 32 3 10 3 3 0 3 1 1 1 65 94 
DD 2003 nº 1.046 210 77 150 110 137 50 11 25 22 26 130 98 
DE 2003 nº 704 163 111 91 42 76 5 12 18 14 19 86 67 
DF+DG 2003 nº 204 43 17 50 14 24 3 1 8 1 1 19 23 
DH 2003 nº 386 77 15 189 7 22 2 1 2 3 4 43 21 
DI 2003 nº 1.278 242 98 300 61 101 13 10 39 22 22 279 91 
DJ 2003 nº 1.881 580 149 323 98 159 28 22 43 23 46 257 153 
DK 2003 nº 961 195 55 462 14 30 3 2 7 10 13 123 47 
DL 2003 nº 310 87 46 62 10 19 0 2 7 6 13 41 17 
DM 2003 nº 221 102 25 15 6 16 1 4 4 4 0 29 15 

Pessoal ao serviço 
Total 2004 nº 192.422 55.869 15.850 32.945 9.745 16.634 2.134 2506 4027 3.774 7.641 24.401 16.896 
DA 2003 nº 22.772 4.443 2.757 2.024 1.047 2.033 478 594 1039 704 628 5.144 1.881 
DB 2003 nº 28.779 4.587 1.852 2.806 4.018 3.465 172 1365 1300 1.636 5.707 423 1.448 
DC 2003 nº 4.321 830 263 255 23 49 -- 55 -- -- -- 984 1.862 
DD 2003 nº 11.117 2.370 783 1.720 1.014 1.809 758 100 157 182 142 774 1.308 
DE 2003 nº 8.709 1.575 2.064 1.050 388 518 87 44 72 356 110 772 1.673 
DF+DG 2003 nº 3.506 1.419 450 547 106 456 29 -- 37 -- -- 223 239 
DH 2003 nº 9.127 1.774 437 4.706 256 627 -- -- -- 22 110 486 709 
DI 2003 nº 33.556 10.064 2.410 8.982 922 1.438 131 72 305 157 239 7.131 1.705 
DJ 2003 nº 22.841 10.073 1.678 2.528 594 2.786 179 216 272 141 212 2.535 1.627 
DK 2003 nº 15.135 4.227 859 5.726 157 621 12 -- 58 490 75 2.328 582 
DL 2003 nº 9.171 6.797 498 580 307 112 -- -- 156 20 89 496 116 
DM 2003 nº 10.913 3.992 1.358 118 105 1601 -- 10 499 12 -- 759 2.459 

Volume de vendas Total 2003 1.000€ 13.737.061 4.379.485 1.609.307 2.147.793 377.467 1 600.183 103.158 80 211 241 718 190.651 279.731 1.542.894 1.184.463 
DA 2003 1.000€ 2.325.733 511.383 203.424 223.093 64.892 214.362 17.744 33 870 94 844 56.879 31.750 696.325 177.165 
DB 2003 1.000€ 823.892 173.179 44.089 73.932 91.688 101.801 2.542 30 842 27 056 35.309 192.972 11.882 38.600 
DC 2003 1.000€ 293.359 58.877 7.792 18.880 … 817 - 2 926 … … … 31.769 172.298 
DD 2003 1.000€ 743.544 113.952 28.176 95.335 47.933 282.358 54.807 1 796 6 269 6.643 4.466 33.878 67.931 
DE 2003 1.000€ 1.231.052 89.037 756.789 61.679 27.932 23.283 5.289 1 426 1 326 42.822 3.078 38.699 179.692 
DF+DG 2003 1.000€ 696.924 448.042 65.580 85.375 6.711 52.202 1.442 … 2 049 … … 16.008 19.516 
DH 2003 1.000€ 644.972 179.502 25.099 312.899 9.561 51.337 … … … 1.161 8.063 26.102 31.249 
DI 2003 1.000€ 1.931.871 622.483 141.979 652.273 48.000 64.178 4.443 1 899 10 585 6.104 9.279 228.180 142.469 
DJ 2003 1.000€ 1.443.598 601.548 116.566 171.536 31.054 290.566 8.597 6 417 9 585 5.701 9.508 100.136 92.383 
DK 2003 1.000€ 1.108.849 435.679 65.538 345.619 7.565 48.293 2.134 … 1 819 33.852 4.347 147.157 16.846 
DL 2003 1.000€ 663.029 515.035 31.697 27.549 11.662 3.882 - … 29 733 652 1.828 36.810 4.181 
DM 2003 1.000€ 1.271.959 439.554 102.049 6 036 5.269 412.854 … 240 55 075 421 - 53.235 197.227 

TURISMO 
Estabelecimentos 
Total 2004 nº 398 66 60 41 11 48 4 5 19 14 13 61 56 
Hotéis 2004 nº 129 19 22 13 3 20 1 2 3 4 6 16  20 
Pensões 2004 nº 220 37 35 26 4 22 2 1 14 7 4 37 31 
NUTIII / NUTII 2004 % 100 16,58 15,08 10,30 2,76 12,06 1,01 1,26 4,77 3,52 3,27 15,33 14,07 

Capacidade de alojamento 
Total 2004 nº 34.318 4.673 5.285 3.170 592 4.439 201 469 1.094 1.259 1.349 5.399 6.488 
Hotéis 2004 nº 19.339 2.385 3.409 1.409 318 3.006 102 251 361 589 922 2.814 3.773 
Pensões 2004 nº 11.577 1.393 1.462 1.596 127 1.114 65 44 649 539 271 1.861 2.456 
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INDICADORES Ano Unidade 
Região 
Centro 

Baixo 
Vouga 

Baixo 
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Pinhal 
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Serra 
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Norte 

Beira Int 
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Cova 
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Oeste 
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Dormidas 
Total 2004 nº 3.111.099 580.531 580.531 229.800 51.458 407.567 14.770 49.104 79.835 139.316 165.759 479.760 529.849 
Hotéis 2004 nº 2.114.720 431.188 431.188 … 32.498 318.638 … … 37.074 100.909 110.835 321.285 340.858 
Pensões 2004 nº 685.591 86.649 86.649 72.800 4.984 63.708 … … … 33.332 30.195 109.144 158.477 
NUTIII / NUTII 2004 % 100 18,66 18,66 7,39 1,65 13,10 0,47 1,58 2,57 4,48 5,33 15,42 17,03 

Dormidas em estab. hoteleiros p/100hab 2004 nº 130,9 147,2 172,6 87,8 37,3 140,5 34,6 100,3 70,8 183,5 179,3 135,9 229,8 
AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, SILVICULTURA 

Número de explorações 1999 nº 128.119 15.467 17.479 12.289 10.061 24.510 7.909 4.822 17.258 9.656 8.668 23.396 13.496 
SAU por exploração 1999 ha/exp 4,6 1,99 2,48 1,98 1,93 2,12 1,8 4,01 7,75 5,07 5,53 4,04 3,81 
População agrícola 1999 nº 368.249 51.171 54.065 35.808 28.550 76.735 20.313 12.884 44.084 22.417 22.222 70.745 34.889 
Produtores Total 1999 nº 127.205 15.364 17.386 12.162 10.003 24.351 7.888 4.751 17.151 9.570 8.579 22.855 13.354 
Produtores Homem 1999 nº 97.115 11.640 12.891 10.321 7.898 16.857 6.319 3.709 12.956 7.565 6.959 20.833 10.762 
Produtores Mulheres 1999 nº 30.090 3.724 4.495 1.841 2.105 7.494 1.569 1.042 4.195 2.005 1.620 2.022 2.592 
Idade 
< 25 a < 40 1999 nº 8.704 1.341 1.539 709 518 1.824 300 281 1.283 397 512 2.277 676 
40 a < 65 1999 nº 69.567 9.279 10.774 7.103 5.514 14.567 3.498 2.453 8.190 4.073 4.116 13.127 6.401 
> 65 1999 nº 48.934 4.744 5.073 4.350 3.971 7.960 4.090 2.017 7.678 5.100 3.951 7.451 6.277 
Nível de Instrução 
Nenhum 1999 nº 42.743 3.704 4.855 4.126 3.432 7.989 3.184 1.584 6.803 3.767 3.299 7.143 4.050 
Básico 1999 nº 79.991 11.156 11.948 7.806 6.277 15.658 4.448 2.911 9.658 5.206 4.923 14.911 8.511 
Secundário 1999 nº 2.052 265 293 150 126 296 116 99 264 273 170 460 439 
Superior 1999 n 2.419 239 290 80 168 408 140 157 426 324 187 341 354 
Tempo de trabalho agríc. >0 a <50% 1999 nº 60.373 6.815 6.822 6.673 4.606 8.304 5.366 3.098 8.950 5.448 4.291 11.408 8.731 
Tempo de trabalho agríc..>50% a <100% 1999 nº 49.409 5.367 6.208 3.800 4.258 12.719 2.343 1.358 6.378 3.608 3.370 6.264 3.834 
Tempo de trabalho agríc., tempo compl. 1999 nº 17.423 3.182 4.356 1.689 1.139 3.328 179 295 1.823 514 918 5.183 789 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
Saídas Total 2004 1.000€ 5.995.088 2.240.032 918.719 567.599 115.931 908.687 20.969 14.185 80.085 52.206 157.914 482.545 436.215 
Expedições 2004 1.000€ 5.074.871 1.898.999 743.405 458.809 98.365 849.247 19.846 12.616 64.630 45.719 129.833 367.737 385.668 
Exportações 2004 1.000€ 920.217 341.034 175.314 108.790 17.566 59.440 1.123 1.570 15.456 6.487 28.081 114.808 50.548 
Entradas Total 2004 1.000€ 5.440.360 1.832.967 435.737 681.645 76.969 772.242 7.943 13.777 78.231 35.656 70.598 786.281 648.313 
Chegadas 2004 1.000€ 4.514.746 1.486.110 366.258 602.776 72.379 731.832 7.114 11.571 73.274 34.847 66.248 628.679 433.656 
Importações 2004 1.000€ 925.614 346.857 69.478 78.869 4.590 40.409 830 2.207 4.957 808 4.349 157.603 214.657 

INDICADORES SOCIAIS 
SAÚDE 

Médicos por 1000 habitantes 2003 nº 2,8 2 9,8 1,6 0,7 2 0,6 1,4 1,9 2,5 1,6 1,2 1,4 
Enfermeiros por 1000 habitantes 2003 nº 4,2 2,6 10,8 3,2 1,4 3,7 1,4 2,6 4,6 6 5,1 2,3 3,1 
Hospitais (Públicos+ Privados) 2003 nº 49 8 16 4 3 3 0 1 1 2 1 6 4 
Consultas em hospitais p/habitante 2003 nº 0,81 0,48 2,52 0 0,12 0 0 0,48 0 0,68 0,89 0 0 
Consultas em centros de saúde p/ hab. 2003 nº 3,13 3,25 3,43 3 3,6 2,89 3,72 3,49 2,67 2,95 2,72 2,98 3,13 

ACÇÃO SOCIAL 
Pensionistas (invalidez, velhice e sobrev) 2004 nº 658.651 92.297 88.989 61.132 48.605 77.413 18.844 17.307 37.206 26.956 3.1309 92.791 65.802 
Pensões Pagas p/SS  2004 1.000€ 2.154.825 328.651 305.361 206.563 150.672 229.388 54.876 53.906 105.767 80.508 9.7140 313.216 228.777 
Relação pensionistas/população activa 2004 % 42,3 34,59 39,57 34,88 56,7 41,06 76 55,25 53,4 58,92 52,23 39,49 44,05 
Pensionistas por 100 hab 2004 % 27,71 23,4 26,46 23,36 35,26 26,69 44,14 35,45 32,99 35,5 33,86 26,28 28,54 
Estabelecimentos SS/Lares 2000 nº 298 41 51 41 24 41 13 22 40 13 12 71 51 
Estabelecimentos SS/Centros de Dia 2000 nº 481 55 63 25 41 48 21 40 91 51 46 45 48 
Estabelecimentos SS/Creches 2000 nº 348 97 59 34 23 41 5 13 29 18 29 52 20 

CULTURA, LAZER, DESPORTO 
Bibliotecas 2003 nº 469 54 111 37 33 53 7 14 25 20 16 48 51 
Museus 2003 nº 62 10 10 6 5 4 1 2 2 2 1 12 7 
Galerias de Arte e outros espaços 2003 nº 168 17 40 18 13 18 6 4 10 6 2 19 15 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
Grandes Campos 2006 nº 974 112 87 93 30 132 25 60 94 54 61 151 75 
Pista de Atletismo 2006 nº 22 2 2 3 0 3 0 1 2 2 1 4 2 
Campo de Ténis 2006 nº 254 59 34 30 10 17 4 3 10 30 8 47 2 
Pavilhão 2006 nº 295 68 34 26 25 30 7 2 9 9 10 48 27 
Piscina Coberta 2006 nº 95 17 14 8 12 8 1 3 8 3 3 8 10 
Piscina Ar Livre 2006 nº 112 13 5 4 8 15 2 9 20 14 6 12 4 
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Fonte: INE  
 

DA: Indústria alimentares das bebidas e do tabaco; DB: Indústria têxtil; DC: Indústria do couro e dos produtos do couro; DD: Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras; DE: Indústria pasta papel e suas obras, edição e publicações; DF + DG: Fab. 
coque, prod. petroliferos, prod químicos e fibras sin ou art.; DH: Fabricação de artigos de borracha e de materiais plásticos; DI: Fabricação de outros produtos minerais não metálicos; DJ: Indústria metalúrgicas de base e de produtos metálicos; DK: 
Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.; DL: Fabricação de equipamentos eléctricos e de óptica; DM: Fabricação de material de transporte. 
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Tipologias de Acções/Projectos Possíveis de Serem Contratualizadas no Âmbito do Plano de Acção da BIS 
 

Regulamento/Tipologia de Apoio 
Eixo PO 
Centro 

Tipologias 
 

Sistema de Incentivos à Qualificação 
e Internacionalização de PME 

 

Sistema de Incentivos à Inovação  
 

Sistema de Incentivos à Investigação 
e Desenvolvimento  Tecnológico 

Inserem-se aqui projectos que se integrem nos seguintes domínios/tipologias: a) Propriedade industrial; b) Criação, moda & design; c) Desenvolvimento e engenharia de 
produtos, serviços e processos; d) Organização e gestão e tecnologias de informação e comunicação (TIC);   
e) Qualidade; f) Ambiente, nomeadamente investimentos associados a controlo de emissões, auditorias ambientais, gestão de resíduos, redução de ruído, gestão eficiente de 
água, introdução de tecnologias eco -eficientes, bem como certificação, no âmbito do SPQ, de sistemas de gestão ambiental, obtenção do rótulo ecológico, Sistema de Eco -
Gestão e Auditoria (EMAS); e g) Inovação. 

Promoção da Cultura Científica e 
Tecnológica e Difusão do 
Conhecimento 

Eixo 1 
Enquadram-se aqui as seguintes tipologias de operações: 
• Projectos de criação e requalificação de infra-estruturas e equipamentos de divulgação e animação científica e tecnológica, nomeadamente no âmbito da rede de Centros 
de Ciência Viva; 

• Projectos de divulgação e promoção científica e tecnológica (incluindo a vertente ambiental) e produção de recursos e conteúdos para esse efeito (por via da criação de 
contextos adequados de colaboração entre instituições científicas, empresas, autarquias, escolas e outras instituições da sociedade civil). 

Redes Urbanas para a 
Competitividade e a Inovação 

Eixo 2 

Inserem-se neste tipos as “Redes Urbanas” cuja organização contemple: 
• Redes de cidades cooperando numa base territorial na formulação e concretização de uma estratégia comum de reforço dos factores de criatividade e de promoção do 
conhecimento, inovação e internacionalização, tendo por objectivo o seu reposicionamento nacional e internacional; 

• Redes de cidades que cooperam numa base temática na elaboração e implementação de um programa de acção estruturante, visando valorizar elementos patrimoniais 
comuns, valias estratégicas para um mesmo cluster de actividades ou factores específicos que beneficiem do reforço de complementaridades interurbanas; 

• Redes de actores de uma mesma cidade que se proponham trabalhar em conjunto para a implementação de uma estratégia fortemente inovadora de reforço dos factores 
de competitividade da cidade, de promoção do seu potencial económico e de reposicionamento nas redes urbanas nacionais e internacionais. 

 

São elegíveis: 
• os centros urbanos estruturantes do modelo territorial definido no Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), com as adaptações introduzidas a 
nível regional pelos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT). 

• cidades com uma população superior a 20 mil habitantes. 
ou redes que: 
• incluam três ou mais cidades e, ainda, aglomerados urbanos que não satisfaçam as condições previstas no artigo 13.º da Lei n.º 11/82, de 2 de Junho, desde que em 
conjunto atinjam, pelo menos, 30 mil habitantes; 

• o reforço do sistema urbano seja vector fundamental de uma estratégia de valorização de recursos territoriais específicos. 

Mobilidade Territorial 
Eixo 2 

 

Eixo 3 

Através do Eixo 2 – Desenvolvimento das cidades e dos sistemas urbanos, redes e sistemas urbanos de mobilidade, nomeadamente: 
•  Variantes a centros urbanos; 
• Centros coordenadores de transporte e parques de estacionamento, sobretudo os periféricos ou os integrados em operações de requalificação urbana que favoreçam a 
intermodalidade, a libertação de espaço público para modos de transporte mais sustentáveis ou a melhoria da acessibilidade aos transportes público; 

• Sistemas ferroviários ligeiros (metro); 
• Promoção da mobilidade sustentável e de modos alternativos de transporte (redes de ecopistas, ciclovias, pedonal, acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, 
etc.); 

• Promoção da oferta de soluções inovadoras de transporte colectivo e micrologística em meio urbano; 
• Intervenção que visem promover a segurança e reduzir a sinistralidade rodoviária intraurbana, designadamente, no que respeita a peões e bicicletas; 
• Protecção contra o ruído gerado na rede rodoviária em meio urbano e suburbano; 
• Sistemas de controlo de tráfego rodoviário e de passageiros, sistemas inteligentes de apoio à exploração e de informação aos condutores e passageiros; 
• Renovação de material de transporte, com vista à melhoria da eficiência energética. 
 
Através do Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais, redes e sistemas nacionais, regionais e locais de mobilidade, nomeadamente: 
• Construção/beneficiação de Itinerários Complementares, definidos no Plano Regional de Ordenamento do Território como prioritários a nível regional; 
• Requalificação/beneficiação de troços da rede viária nacional e regional, incluindo obras de arte; 
• Construção/beneficiação de troços da rede municipal e de eixos supramunicipais que contribuam para organizar uma rede local de itinerários estruturantes, assim como a 
instalação de sinalização indicativa e de código, a definir para conjuntos de municípios; 

• Intervenções em portos e requalificação da rede secundária de aeródromos, bem como a melhoria das acessibilidades a infra-estruturas portuárias, aeroportuárias, 
logísticas, corredores de tráfego comercial, a áreas de concentração industrial, empresarial ou outros pólos de interesse regional; 

• Promoção da mobilidade sustentável, de modos alternativos de transporte e de soluções inovadoras de transporte colectivo; 
• Intervenções que visem promover a segurança e reduzir a sinistralidade rodoviária (redução de pontos negros, escolas de trânsito, etc.); 
• Planos e estudos intermunicipais estratégicos de transporte, designadamente os planos intermunicipais de mobilidade, que fomentem a articulação entre os diferentes 
modos de transporte, a racionalização do sistema e a minimização dos custos de investimento e de exploração. 
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Requalificação da Rede Escolar de 
1.º Ciclo do Ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar 

Incluem-se aqui tipologias de operações como: 
• construção de raiz de novos Centros  Escolares, integrando preferencialmente o 1.º Ciclo e a Educação Pré-Escolar; 
• ampliação/requalificação das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, já existentes. 

Património Cultural 

Inserem-se aqui:  
• Valorização do Património Cultural classificado Imóvel e Arqueológico e dos museus integrados na Rede Portuguesa de Museus; 
• Valorização do Património Cultural classificado Imóvel e Arqueológico e dos  museus integrados na Rede Portuguesa de Museus 
• O Património como factor de Conhecimento e Inovação – Conservação, Restauro, valorização, Estudo e Inventariação do Património Móvel, Imaterial e Oral. 
Neste contexto, é possível enquadrar a seguinte tipologia de operações: 
• Conservação, restauro, valorização ou reabilitação de monumentos, conjuntos e sítios arqueológicos, classificados ou vias de  classificação; 
• Criação de centros interpretativos de património cultural e criação, remodelação e instalação de serviços de apoio ao visitante; 
• Criação, remodelação, ampliação, recuperação, modernização e beneficiação de instalações, imóveis e espaços envolventes de museus que integram a Rede Portuguesa 
de Museus ou a eles afectos; 

• Realização de programas de animação do património cultural, criação de circuitos ou roteiros de património associados a redes de cooperação e organização de bens 
patrimoniais culturais em rede; 

• Valorização, sensibilização, divulgação e promoção do património cultural móvel, imóvel, imaterial e oral que contribuam para o acréscimo de públicos; 
• Inventariação, investigação e divulgação dos patrimónios rural, fluvio-marítimo e edificado vernacular, bem como do «saber-fazer» antigo dos artesãos, das artes 
tradicionais, da literatura oral, da medicina popular, nos domínios etnográfico e antropológico, e levantamento de expressões culturais tradicionais imateriais individuais e 
colectivas, designadamente através do seu registo videográfico e fonográfico; 

• Edição de publicações e outros suportes documentais e digitais;  
• Conservação, restauro e valorização do património cultural móvel classificado, em vias de classificação, ou pertencente a museus da Rede Portuguesa de Museus; 
• Projectos que visem a divulgação de “boas práticas” de conservação, restauro e valorização do património cultural; 
• Elaboração de cartas de risco e planos de segurança do património cultural imóvel classificado; 
• Projectos integrados de salvaguarda, valorização e animação do património. 

Equipamentos para a Coesão Local Cabem aqui os projectos para acesso a equipamentos e serviços colectivos, nomeadamente os desportivos e os sociais, com um carácter intermunicipal 
Rede de Equipamentos Culturais 

Eixo 3 

Condições específicas de admissão para os vários equipamentos de acordo com as entidades que os enquadram. 

Acções de Valorização e 
Qualificação Ambiental 

Eixo 4 

Pela importância que este domínio assume na Região, são de realçar as seguintes tipologias: 
• Preparação e implementação das Agendas 21 Locais; 
• Requalificação ambiental e reabilitação do património natural; 
• Implementação e optimização de sistemas de informação ambiental; 
• Produção e aquisição de informação e cartografia de base e temática; 
• Projectos demonstrativos e acções de informação e sensibilização para uso eficiente de energia e de fontes de energia ; 
• Acções de informação, sensibilização e de educação ambiental; 
• Estudos e relatórios técnicos sobre temas directamente ligados à avaliação, monitorização e qualificação ambiental; 
• Construção, ampliação ou reabilitação das unidades laboratoriais e centros de aquisição e processamento de dados nos domínios do ar, ruído, solos e aquisição de 
equipamentos necessários ao cabal desempenho das suas funções; 

• Conclusão da rede de monitorização da qualidade do ar incluindo a criação ou remodelação de estruturas fixas e das rede de comunicações; 
• Acções de mitigação dos efeitos da seca (em situações de emergência 
• Prevenção de acidentes de poluição dos principais focos poluidores associados a complexos industriais; 
• Gestão de Recursos Hídricos – Águas Interiores: 

- Elaboração de planos de gestão de bacias hidrográficas e planos específicos de gestão das águas; 
- Elaboração ou revisão de Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas e Planos de Ordenamento de Estuários; 
- Elaboração de estudos específicos relacionados com a gestão dos recursos hídricos; 
- Implementação e remodelação das redes de monitorização dos recursos hídricos e de sistemas de informação do estado dos recursos hídricos; 
- Construção, ampliação ou reabilitação de unidades laboratoriais no domínio da água; 
- Estudos demonstrativos, estudos e acções de sensibilização para o uso eficiente e sustentável da água; 
- Acções que visem a protecção de origens de água e a definição dos seus perímetros de protecção; 
- Acções que visem a promoção da reutilização de águas residuais tratadas; 
- Conservação e reabilitação da rede hidrográfica, incluindo limpeza e desassoreamento de linhas de água, zonas ribeirinhas e das zonas húmidas; 
- Acções de valorização de zonas fluviais e recuperação do património associado; 
- Valorização de albufeiras, incluindo sinalização e infra-estruturas de apoio; 
- Avaliação e melhoria das condições de segurança de barragens. 
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Gestão Activa de Espaços 
Protegidos e Classificados 

Eixo 4 Têm enquadramento neste regulamento: 
• as acções de gestão que visam a conservação da natureza e da biodiversidade nas áreas classificadas, bem como a sua valorização; 
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• as acções de conservação ou recuperação de espécies e habitats de espécies prioritárias, e de habitats prioritários, e/ou com estatuto de conservação desfavorável. 
Consideram-se ainda interessantes as acções que enquandram o apoio à visitação: i. caminhos, trilhos e rotas temáticas; ii. sinalização e painéis, informativos e 
interpretativos; iii. observatórios; iv. infra-estruturas de informação e interpretação; v. suportes de comunicação e divulgação; vi. centros de serviço ao visitante. 

Prevenção e Gestão de Riscos 
Naturais e Tecnológicos – Acções 
Materiais 

São elegíveis as seguintes operações: 
• Criação, remodelação e ampliação da rede de Centros Municipais de Protecção Civil e respectivos sistemas de gestão; 
• Aquisição de veículos para operações de socorro de protecção civil; 
• Aquisição de equipamentos operacionais de protecção civil, para os corpos de bombeiros e serviços de protecção civil municipal; 
• Reforço da arquitectura e desenvolvimento do sistema de informação de protecção civil nacional, incluindo as vertentes de comunicações, alerta, monitorização e 
localização, ao nível regional e sub-regional. 

Prevenção e Gestão de Riscos 
Naturais e Tecnológicos – Acções 
imateriais 

Apoiam-se fundamentalmente: 
• Estudos, inventariação e cartografia das zonas de risco relevantes, à escala adequada ao planeamento de emergência; 
• Elaboração de planos de emergência de protecção civil; 
• Acções de divulgação e sensibilização direccionadas para o domínio da protecção civil. 

Optimização da Gestão de Resíduos 

São elegíveis no âmbito do presente Regulamento as seguintes tipologias de operações: 
• Intervenções que visem optimizar as redes existentes de recolha selectiva, designadamente, as que permitam diversificar modos de recolha e fluxos de resíduos recolhidos 
selectivamente, melhorar a gestão de resíduos perigosos presentes no fluxo de resíduos sólidos urbanos, bem como instalar sistemas de informação associados às redes 
de recolha; 

• Acções que contribuam para optimizar as unidades de triagem existentes e aumentar a sua eficácia; 
• Unidades de valorização energética do biogás de aterros; 
• Acções de demonstração visando melhorar as práticas de gestão, impulsionar o mercado de resíduos, promover a redução da produção de resíduos sólidos urbanos e a 
separação de resíduos na origem; 

• Estudos estratégicos e campanhas de sensibilização, de âmbito regional ou local, gerais ou específicas, orientadas para vários segmentos de público (doméstico, escolas, 
comércio, associações empresariais, etc.), visando melhorar o comportamento ambiental dos cidadãos e das empresas, divulgando informação sobre a sociedade da 
reciclagem e os novos padrões de consumo. 

Ciclo Urbano da Água - “vertente em 
baixa - modelo não verticalizado” 

Investimentos incorpóreos e corpóreos. Condições: 
• as Associações de Municípios de base NUTS III e as Juntas Metropolitanas deverão apresentar Programas de Acção  intermunicipais, programas estes incluirão a 
definição e caracterização sistemática dos projectos que integram o Programa de Acção a financiar pelo Programa Regional, através uma ficha por projecto com a 
caracterização da respectiva montagem técnica, financeira e institucional, envolvendo nomeadamente: (i) Objectivos; (ii) Descrição das acções; (iii) Indicadores de 
Realização e de Resultado; (iv) Destinatários; (v) Chefe de Fila e Parcerias; (vi) Ponto de Situação; (vii)  Cronograma Físico; (viii) Programação financeira por Acções; (ix) 
Projectos Relacionados; (x) Fundamentação do Enquadramento no contexto dos objectivos do Programa de acção; (xi) Fundamentação do Enquadramento do Projecto no 
contexto dos objectivos do PO Regional; (xii) Potenciais fontes de financiamento; 

• Apresentar um investimento elegível igual ou superior a 250.000 euros. 

Reabilitação de Locais 
Contaminados e Zonas Extractivas 

Enquadra-se aqui a seguinte tipologia de acções: 
• Acções correctivas para redução e eliminação dos focos de contaminação em áreas degradadas afectas à indústria extractiva ou em sítios e solos 
• contaminados considerados de intervenção prioritária a nível regional ou local; 
• Acções preventivas em áreas degradadas afectas à indústria extractiva ou em sítios e solos contaminados considerados de intervenção prioritária a nível regional ou local, 
envolvendo a instalação de barreiras físicas impeditivas da difusão dos contaminantes; 

• Acções de requalificação ou regeneração de áreas degradadas afectas à indústria extractiva, sítios e solos contaminados e locais de deposição indevida de resíduos não 
urbanos ou equiparados a urbanos, considerados de intervenção prioritária a nível regional ou local; 

• Acções de monitorização da contaminação em sítios e solos contaminados considerados de intervenção prioritária a nível regional ou local; 
• Estudos, planos e projectos necessários à concretização das acções de natureza física a co-financiar pelo Programa. 

SAMA - Sistema de Apoios à 
Modernização Administrativa  

Eixo 5 
Amplo espectro de candidaturas, destacando-se as “Operações de qualificação e simplificação do atendimento dos serviços públicos aos cidadãos e às empresas”, tais como: 
expansão e reorganização da rede nacional de Lojas do Cidadão e Empresas ou criação de unidades móveis associadas à rede de Lojas do Cidadão, em áreas de baixa 
densidade, integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), numa lógica de “balcão único”. 

 


