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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Objetivos do Trabalho 

O objetivo geral do presente trabalho é a elaboração de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) em 

Miranda do Douro, focada na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Sendim. A formalização da ORU 

referida será realizada através da elaboração do respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

(PERU), instrumento de suporte previstos no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU).1 

Pretende-se, assim, definir uma estratégia integrada de reabilitação para a vila de Sendim, em Miranda 

do Douro, que promova melhores condições urbanísticas e ambientais e que permita gerar um território 

com uma identidade reforçada, mais coeso e apto a atrair as oportunidades que dinamizem o seu tecido 

económico, social e cultural. 

Particularmente, partindo da referência que constitui o esforço até aqui desenvolvido pelo Município de 

Miranda do Douro que engloba as ARU do Centro Histórico de Miranda do Douro, de Sendim e Palaçoulo, 

o trabalho procede à identificação da respetiva área de intervenção, à sua caracterização e diagnóstico e 

à sua relação funcional com toda a freguesia. São assim desenvolvidas as condições para a realização da 

operação de reabilitação urbana, considerando as tendências de desenvolvimento e potenciando as 

oportunidades conferidas pela aplicação dos instrumentos associados ao período de programação dos 

financiamentos comunitários. 

O exercício de elaboração dos PERU deverá permitir ao Município de Miranda do Douro dotar-se de novos 

instrumentos de natureza estratégica e operacional que permitem: 

: Definir uma visão de futuro e uma estratégia operacional, que permita dotar os territórios de 

intervenção de melhores condições socioeconómicas, habitacionais, urbanísticas e ambientais, 

que contribuam para a sua progressiva valorização e revitalização; 

: Valorizar o caráter integrado das intervenções, estabelecendo sinergias e explorando 

complementaridades entre as ações propostas no âmbito das ORU, nos diferentes planos de 

intervenção, de forma a potenciar os seus efeitos na valorização e revitalização dos territórios 

de intervenção; 

 

1 Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto. 
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: Contribuir para uma rede urbana municipal valorizada, explorando as vocações e a 

complementaridade funcional dos núcleos urbanos e dotando-os de melhores condições para 

fixar e atrair pessoas e atividades; 

: Estimular o envolvimento direto dos agentes, públicos e privados, relevantes nas intervenções 

de reabilitação urbana e uma articulação efetiva de processos e vontades entre estes e a Câmara 

Municipal, enquanto entidade gestora responsável pela coordenação da execução das ORU; 

: Orientar o estabelecimento de parcerias entre a entidade gestora, as entidades públicas ou 

privadas e os particulares; 

: Aproveitar as oportunidades de financiamento disponíveis. 

 

1.2. Síntese da metodologia adotada 

A metodologia adotada organiza-se nas seguintes 3 etapas: 

 

Tabela 1 - Etapas e tarefas da metodologia proposta 

Etapas Tarefas 

ETAPA 1 

Preparação e planeamento 

1.1. Reunião de arranque do projeto. 

1.2. Definição do grupo de trabalho municipal para o acompanhamento do 

projeto. 

1.3. Recolha de informação de base para o desenvolvimento do projeto. 

1.4. Elaboração do Planeamento detalhado do projeto. 

ETAPA 2 

Caraterização e Diagnóstico 

2.1. Revisão dos elementos existentes 

2.2. Revisão bibliográfica complementar 

2.3. Análise estatística 

2.4. Trabalho de campo 

2.5. Elaboração dos Relatórios de Diagnóstico 

ETAPA 3 

Programas Estratégicos de 

Reabilitação Urbana 

3.1. Definição da Visão, linhas de orientação e objetivos específicos  

3.2. Identificação de projetos e ações e elaboração das fichas de caraterização 

3.3. Planeamento previsional e estimativa de investimento 

3.4. Definição do modelo institucional 

3.5. Revisão do quadro de apoios e incentivos 

3.6. Elaboração dos Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana 
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O presente documento apresenta os resultados da Etapa 2 para o caso da ARU de Sendim, constituindo o 

Relatório de Caraterização e Diagnóstico do PERU de Sendim.  

Considerado como a base fundamental para a elaboração da estratégia, o trabalho de Caraterização e 

Diagnóstico realizado envolveu a recolha, compilação e análise de informação relevante, tendo como base 

diferentes fontes documentais e estatísticas e um conjunto diversificado de estudos, planos e projetos 

realizados nos últimos anos em Sendim.  

As análises efetuadas envolveram diferentes escalas territoriais (local, municipal, regional, nacional e 

transfronteiriça), abrangendo diferentes focos e perspetivas: economia, sociedade, urbanismo, ambiente, 

sustentabilidade, cultura e património, entre outras. 

Salienta-se a realização de um detalhado trabalho de levantamento presencial e individualizado do estado 

de conservação dos edifícios e dos espaços públicos dentro da ARU, realizado durante o mês de maio de 

2021. 

Enquanto corolário da Etapa 2, constitui o ponto de partida para a concretização do Programa Estratégico 

para Reabilitação Urbana, a desenvolver nas etapas subsequentes. 

 

1.3. Definições e procedimentos 

Segundo o já referido RJRU, uma ORU é “o conjunto articulado de intervenções visando, de forma 

integrada, a reabilitação urbana de uma determinada área” (RJRU, Art.8.º). 

No caso de Sendim, atendendo à complexidade das questões abrangidas e à perspetiva integrada que 

será necessário obter, a ORU que se propõe é de natureza sistemática. Uma ORU Sistemática define-se 

como uma “intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado 

e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização 

coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um programa de 

investimento público”, que articule e alavanque o investimento privado associado (RJRU, Art.8.º). 

A formalização de uma ORU Sistemática, como a que se preconiza para Sendim, acarreta 

responsabilidades e poderes para o Município. Pode destacar-se que, após aprovação, uma ORU 

Sistemática passa a constituir “causa de utilidade pública para efeitos de expropriação, venda e 

arrendamento forçados e constituição de servidão” (RJRU, Art.32.º). 

Além disso, obriga a que o Município defina os apoios e benefícios fiscais associados aos impostos 

municipais sobre o património, a conceder aos proprietários e detentores de direitos sobre o património 

edificado, objeto das ações de reabilitação urbana. 
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Importará referir que o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, que serve de base à definição de 

uma ORU Sistemática, deverá contemplar os seguintes elementos orientadores, sem prejuízo do 

tratamento de outras matérias que sejam tidas como relevantes (Art.33.º): 

: Apresentar as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de reabilitação 

urbana, compatíveis com as opções de desenvolvimento do município; 

: Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana; 

: Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da operação de 

reabilitação urbana; 

: Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes 

de reabilitação urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os 

edifícios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização 

coletiva, e as atividades económicas; 

: Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva 

operação de reabilitação urbana; 

: Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos 

proprietários e demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das ações de 

reabilitação; 

: Descrever um programa de investimento público onde se discriminem as ações de iniciativa 

pública que são necessárias ao desenvolvimento da operação; 

: Definir o programa de financiamento da operação de reabilitação urbana, o qual deve incluir 

uma estimativa dos custos totais da execução da operação e a identificação das fontes de 

financiamento; 

: Identificar, caso não seja o município a assumir diretamente as funções de entidade gestora da 

área de reabilitação urbana, quais os poderes que são delegados na entidade gestora, juntando 

cópia do ato de delegação praticado pelo respetivo órgão delegante, bem como os poderes que 

não se presumem delegados, no caso em que as funções de entidade gestora sejam assumidas 

por uma sociedade de reabilitação urbana; 

: Mencionar, se for o caso, a necessidade de elaboração, revisão ou alteração de Plano de 

Pormenor de reabilitação urbana e definir os objetivos específicos a prosseguir através do 

mesmo. 
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Sem prejuízo dos deveres de reabilitação de edifícios que impendem sobre os particulares e da iniciativa 

particular na promoção da reabilitação urbana, as intervenções tendentes à execução de uma ORU 

Sistemática devem ser ativamente promovidas pela respetiva entidade gestora (neste caso, como se verá 

adiante, a Câmara Municipal). 
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2. ENQUADRAMENTO CONCELHIO 

2.1. Território 

Situado no extremo norte do território continental de Portugal, o concelho de Miranda do Douro pertence 

ao distrito de Bragança, à Região Norte (NUTS II) e à sub-região Terras de Trás-os-Montes (NUTS III). É 

limitado a oeste pelo concelho de Vimioso e a sudoeste por Mogadouro. Miranda do Douro faz ainda 

fronteira com Espanha, fronteira essa marcada pelo leito do Douro Internacional (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Enquadramento territorial regional do concelho de Miranda do Douro 
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Miranda do Douro apresenta uma área de 487,18 km² e 7.482 habitantes (20112) repartidos por 13 

freguesias: União de Freguesias de Silva e Águas Vivas, União de Freguesias de Sendim e Atenor, União de 

Freguesias de Constantim e Cicouro, União de Freguesias de Ifanes e Paradela, Duas Igrejas, Genísio, 

Malhadas, Miranda do Douro, Palaçoulo, Vila Chã de Braciosa, Picote, São Martinho de Angueira e Póvoa 

(Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Enquadramento territorial local do concelho de Miranda do Douro 

  

 

2 Dados do Recenseamento Geral da População 2011 (INE, 2012) 
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Paisagem 

De acordo com o relatório “Contributos para a identificação e caracterização da Paisagem de Portugal 

Continental”3, Miranda do Douro caracteriza-se pela presença de áreas com distintos elementos 

paisagísticos que enriquecem a sua identidade fisiográfica, que se sintetizam nas seguintes unidades de 

paisagem4. 

: Unidade de Paisagem 22 | Vale do Sabor 

: Unidade de Paisagem 23 | Planalto Mirandês 

: Unidade de Paisagem 24 | Douro Internacional 

 

 
Figura 3 - Unidade de Paisagem 22 | Vale do Sabor 

Fonte: DGOTDU-MAOT-EU (2004) 

 

A paisagem do “Vale do Sabor” (Figura 3) identifica-se pelas “colinas de perfil suave com uso 

predominantemente agrícola e um mosaico diversificado, e os vales mais ou menos encaixados dos três 

 

3 Direção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbanístico (DGOTDU) (2004). Contributos para a identificação e 
caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Évora: Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território e 
Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico da Universidade de Évora. 

4 No referido relatório são identificadas 128 unidades de paisagem para Portugal Continental. São “áreas com características 

relativamente homogéneas, no seu interior, sendo estas normalmente refletidas num padrão específico que se repete e diferencia 
a unidade em causa da área que a envolve. Para além deste padrão, para que se defina uma unidade, deve haver uma coerência 
interna e um carácter próprio, identificável do interior e do exterior e diretamente associado às representações da paisagem na 
identidade local e/ou regional”. 
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rios (Sabor, Maçãs e Angueira) (…). Estes vales encontram-se ocupados com matos, plantações de 

eucaliptos e de pinheiro, sistemas agrícolas no sopé das encostas e nos solos aluvionares”. 

Já a paisagem do “Planalto Mirandês” (Figura 4), a paisagem “dominante é dada pelo relevo plano ou 

ligeiramente ondulado (…) em que a presença humana se revela sobretudo através do aproveitamento 

agrícola relativamente intensivo (…) A horizontalidade dominante é apenas quebrada por pequenos vales 

ligeiramente encaixados e marcados por vegetação arbórea ou arbustiva mais exuberante. É também 

cortada por alinhamentos de árvores, sobretudo carvalhos mas também alguns castanheiros que não 

chegam a formar sebes.” 

 

 
Figura 4 - Unidade de Paisagem 23 | Planalto Mirandês 

Fonte: DGOTDU-MAOT-EU (2004) 

 

A Unidade de Paisagem 24 - Douro Internacional (Figura 5) identifica-se pelo vale predominantemente 

em garganta, “constituído por paredes abruptas de xisto, com altura de várias dezenas de metros, que 

caem a pique sobre o rio. (…) Surge alguma vegetação nas encostas, sobretudo matos, mas também 

manchas de vegetação arbórea, onde se encontram o zimbo, a azinheira e o sobreiro, os carvalhos e o 

lódão”. 
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Figura 5 - Unidade de Paisagem 24 | Douro Internacional 

Fonte: DGOTDU-MAOT-EU (2004) 

 

Miranda do Douro marca uma área territorial designada por específicas e paisagens naturais únicas de 

elevado interesse patrimonial. 

Esta área caracteriza-se pela massa geológica granítica, alternada por afloramentos de xisto e quartzo, 

pelos relevos planos ou ligeiramente ondulados, pela baixa densidade populacional e por um clima sub-

atlântico de influência continental, conferindo-lhe uma calma impressão paisagística. Este espaço 

geográfico, fortemente diferenciador e identitário, distingue-se também pela variedade paisagística que 

apresenta ao longo do ano, consoante a mudança das estações do ano, que se reflete não só na dinâmica 

cromática dos diferentes estados de desenvolvimento das culturas e da vegetação natural, como também 

na cor do solo das diversas parcelas destinadas à agricultura. 

Adicionalmente, a cidade de Miranda do Douro está integrada no Parque Natural do Douro Internacional. 

O Parque Natural do Douro Internacional foi instituído no sentido de conservar e preservar uma área de 

elevada sensibilidade ecológica que incide em território transfronteiriço. Esta área não só se caracteriza 

pela diversidade litológica (afloramentos de granito, xisto, etc.) como também pela variedade de fauna 

(designadamente avifauna) que aqui habita. Por toda a riqueza biofísica que concentra, em especial no 

que se refere à avifauna e aos seus habitats, a par com o grande valor paisagístico promovido pelos seus 

miradouros naturais, o Parque Natural do Douro Internacional é abrangido pela Zona de Proteção Especial 

do Douro Internacional e Vale do Rio Águeda, da Rede Natura 2000. 
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Figura 6 - Paisagem de Miranda do Douro 

Fonte: Câmara Municipal de Miranda do Douro 

 

Clima 

O concelho de Miranda do Douro é caracterizado por ter um clima mediterrânico do tipo Csb, existindo 

uma elevada variação intra-anual na temperatura e na precipitação, com Verões quentes e secos onde a 

temperatura máxima média do mês mais quente ronda os 32º C, e Invernos húmidos de temperaturas 

mais baixas com a temperatura a atingir por vezes os 0º C ou até graus negativos, típico de zonas de clima 

mediterrânico-subcontinental (Figura 7). 

 
Figura 7 - Valores mensais da temperatura média, média das máximas e valores máximos  

Fonte: Normais climatológicas da Estação Meteorológica de Miranda do Douro - 1971-2000 (IPMA, 2012) 
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Relativamente à precipitação média mensal (Figura 8), pode-se constatar que os meses mais secos são 

julho e agosto com 16 mm e 14 mm de precipitação média mensal, até setembro, em que os valores vão 

aumentando significativamente até dezembro quando se verifica o valor máximo na precipitação média 

mensal (cerca de 76 mm). De referir ainda os meses de abril, maio e junho em que se volta a verificar 

valores mais elevados de precipitação. 

 

 
Figura 8 - Precipitação média mensal e precipitação máxima diária 

Fonte: Normais climatológicas da Estação Meteorológica de Miranda do Douro - 1971-2000 (IPMA, 2012) 

 

2.2. Demografia 

População 

Na atualidade, as questões demográficas são de importância primordial para o município de Miranda do 

Douro. Aspetos como o decréscimo populacional ou o envelhecimento demográfico são preocupações 

transversais às estratégias de desenvolvimento com que se depara o município e a região envolvente, na 

medida em que são condicionantes para o estímulo dos tecidos económico e social. 

A população residente no concelho de Miranda do Douro era, de acordo com os dados apurados pelos 

Censos 2011, de 7 482 habitantes. Seguindo a tendência geral de declínio demográfico da região em que 

se insere, Miranda do Douro tem vindo a perder população como se pode observar na Figura 9. 
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Figura 9 - Evolução da população residente no concelho de Miranda do Douro 

Fonte: INE, I.P., Censos da População 

 

De facto, em 1991 existiam 8 697 habitantes o que, em relação a 2011, reflete um decréscimo de 1 215 

residentes em 20 anos. Em 2011, Miranda do Douro apresentava uma densidade de 15,4 habitantes por 

km2, sendo que a população correspondia a aproximadamente 3,66% da população da sub-região Douro 

e a 0,2% da região Norte. 

Tendo em consideração as Estimativas Anuais da População Residente do INE, em 2019 registavam-se 6 

830 habitantes, o que evidencia claramente o fenómeno de decréscimo populacional. 

Na Figura 10, é possível observar a distribuição da população pelas freguesias do concelho em 2011. 

 

 
Figura 10 - População residente por freguesia no concelho de Miranda do Douro (2011). 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011 
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Destaca-se, com mais habitantes, a freguesia de Miranda do Douro com 2 254 residentes em 2011 (cerca 

de 30% da população residente no município) e com menos habitantes a freguesia de Genísio (186 

residentes). 

De sinalizar que o declínio demográfico evidente em Miranda do Douro estende-se por todo o território 

concelhio com exceção da freguesia sede do concelho. Como é possível observar através da Figura 11, 

verificou-se uma diminuição da população residente no período de 2001 a 2011 em todas as freguesias 

que constituem o concelho de Miranda do Douro, à exceção da freguesia de Miranda do Douro, que 

registou um aumento de 127 indivíduos (6%)5. 

 

 
Figura 11 - Variação da população por freguesia no concelho de Miranda do Douro (2001-2011). 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011 

 

Estrutura Etária e índice de Envelhecimento 

A análise da estrutura etária da população (Figura 12) permite retirar conclusões importantes, 

nomeadamente sobre a capacidade da estrutura populacional para se renovar e se rejuvenescer. Em 

Miranda do Douro verifica-se uma diminuição clara da população jovem, entre os anos 2001 e 2011, a par 

 

5 A antiga freguesia de Águas Vivas foi criada em 2001 pelo desmembramento da antiga freguesia de Palaçoulo e integrada na União 

de Freguesias de Silva e Águas Vivas em 2012, pelo que os dados relativos a esta União de freguesias somente dizem respeito à 
antiga freguesia de Silva. 
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com um aumento do número de idosos no mesmo período. Mais concretamente, a percentagem de 

jovens entre os 0-24 anos passou de 23,9% em 2001 para 18,5% em 2011, a população com mais de 65 

anos variou de 26,8% em 2001 para 32,4% em 2011 e, por fim, verificou-se uma ligeira redução da 

população entre os 25-64 anos de 49,3% para 49,1% em 2001 e 2011 respetivamente. 

 

 
Figura 12 - Distribuição da população residente por escalão etário em Miranda do Douro. 

Fonte: INE, I.P., Censos da População 

 

O envelhecimento aqui referido consubstancia-se em duas direções em simultâneo: um envelhecimento 

de topo (com um número substancial de população idosa na estrutura populacional) e um 

envelhecimento de base (com uma redução progressiva do número de jovens na estrutura populacional). 

O envelhecimento da população verificado na última década é um fenómeno que tem ocorrido de forma 

generalizada em todo o país, resultado do aumento progressivo do número de idosos face ao número de 

jovens. 

Esta variação da estrutura etária reflete-se no índice de envelhecimento6 da população sendo, na grande 

parte dos municípios da região Norte, superior a 100 (Figura 13). De facto, na Região Norte, de 2001 a 

2011, o índice de envelhecimento passou de 79,8 para 113,3, realidade ainda mais evidente em Terras de 

Trás-os-Montes que, no mesmo período, viu o seu registo passar dos 165,3 para os 249,2. No mesmo 

período, em Miranda do Douro, este índice aumentou de 235,8 para 331,9, acentuando cada vez mais o 

 

6 Índice de envelhecimento: Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente 
entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos 
(expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos). 
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fenómeno de envelhecimento da população do Município. Na prática, significa que, no ano de 2011, em 

média, havia 331,9 residentes com 65 ou mais anos por cada 100 jovens com idade até 14 anos. 

 

 
Figura 13 - Índices de envelhecimento na região Norte, em 2011. 

Fonte: Censos 2011, INE 

 

2.3. Educação 

Ao nível do Ensino, Miranda do Douro apresenta uma oferta todos os níveis de formação. De acordo com 

a Direção Regional de Educação do Norte7, Miranda do Douro dispõe de uma rede de estabelecimentos 

de ensino, desagregada nos seguintes: 

: Jardim de Infância de Sendim (estabelecimento público); 

: Jardim de Infância de Palaçoulo (estabelecimento público); 

: Escola Básica de Miranda do Douro, com 1º ciclo e pré-escolar (estabelecimento público); 

: Escola Básica de Palaçoulo, com 1º ciclo (estabelecimento público); 

: Escola Básica de Sendim, com 1º, 2º e 3º ciclo (estabelecimento público); 

: Escola Básica e Secundária do Miranda do Douro (estabelecimento público); 

 

7 Direção Regional de Educação do Norte (DREN): http://w3.dren.min-edu.pt/index.php/listasescolasdsrn/  

http://w3.dren.min-edu.pt/index.php/listasescolasdsrn/


MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DE SENDIM - CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

 

: Centro Infantil da Stª Cª da Misericórdia de Miranda do Douro (estabelecimento de IPSS). 

 

Constata-se que Miranda do Douro dispõe de oferta educativa administrada por estabelecimentos 

públicos de ensino, associados ao Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro, para todos os níveis de 

ensino. De realçar que existe oferta descentralizada para o ensino básico de 1º ciclo e pré-escolar em dois 

outros núcleos (Palaçoulo e Sendim), estando a oferta mais especializada de ensino secundário 

concentrada na cidade de Miranda do Douro. Complementa a oferta disponível a Santa Casa da 

Misericórdia de Miranda do Douro, que dispõe de oferta educativa ao nível do pré-escolar. 

Destaque ainda para a existência do Centro de Formação Agrícola de Malhadas que tem como principal 

objetivo a promoção de ações de formação profissional, dirigidas para o sector agroflorestal, sendo estas 

financiadas no âmbito de Cursos de Educação e Formação de Adultos, Formações Modulares Certificadas 

(FMC) do POPH e Formações especializadas. 

 

Tabela 2 - Número de alunos de Miranda do Douro (2018/2019 vs 2013/2014) 
Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 2014 e 2019, Edições de 2015/2020 

Ciclo de Ensino 

Anos letivos 

Variação (%) 

2018/2019 2013/2014 

Pré-escolar 95 144 -34,0 

Básico 395 473 -16,5 

Secundário 136 205 -33,7 

Total 626 822 -23,8 

 

Analisando os dados relativos ao número total de alunos inscritos no concelho de Miranda do Douro 

(Tabela 2), em todos os níveis de ensino o número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino 

do município tem vindo a diminuir. 

Aliado ao decréscimo da população estudantil, em 2011, Miranda do Douro apresentava um significativo 

número de residentes que não sabiam ler nem escrever, cerca de 11,3%, um valor que se situava acima 
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da média dos municípios que hoje constituem a sub-região de Terras de Trás-os-Montes (10,2%)8. No 

entanto, verifica-se que a mesma taxa sofreu uma ligeira diminuição (18,1% para 11,3%), no intervalo 

censitário 2001-2011. 

Analisando a distribuição da população por nível de ensino completo, segundo os dados dos Censos em 

2011 constata-se que no concelho de Miranda do Douro existia uma predominância da população com o 

1º ciclo (30,4%), sendo o segundo segmento mais representativo o dos residentes que haviam completado 

o 3.º ciclo do ensino básico (14,6%), seguido por aqueles que finalizaram o 2.º ciclo do ensino básico 

(11,2%) e o secundário (11,2%). 

No que respeita ao ensino da língua e cultura mirandesa, de acordo com a lei nº 7/99, de 29 de janeiro, o 

mirandês foi oficialmente reconhecido como segunda língua oficial de Portugal. Porém, mesmo antes de 

ser reconhecida, já era lecionada como disciplina optativa (ano letivo 1986/1987) e atualmente mais de 

50% dos alunos9 do agrupamento frequenta essas aulas. Dessa forma, o património linguístico e cultural 

é preservado e transmitido às novas gerações. 

 

2.4. Economia e Emprego 

Empresas 

A riqueza natural e patrimonial de Miranda do Douro adquire no concelho uma real preponderância 

económica. Muito embora se constatem algumas especificidades da cidade de Miranda do Douro, o 

concelho como um todo caracteriza-se por uma economia assente fortemente nos setores da agricultura 

e agroindústria, nos recursos naturais, em microempresas de base local e também no turismo. 

Quando se observa o conjunto das empresas sediadas no município pela respetiva Classificação de 

Atividade Económica (CAE)10 constata-se que o setor primário é aquele com maior preponderância em 

termos de número de empresas, seguido de perto pelo setor terciário (Figura 14): 

 

8 Taxa de analfabetismo (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) - INE, Recenseamento da população e habitação - 
Censos 2011 

9 Diagnóstico Social de Miranda do Douro, 2018. 

10 Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE): A) Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B) Indústrias 
extrativas; C) Indústrias transformadoras; D) Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; E) Captação, tratamento e 
distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F) Construção; G) Comércio por grosso e a retalho; reparação 
de veículos automóveis e motociclos; H) Transportes e armazenagem; I) Alojamento, restauração e similares; J) Atividades de 
informação e de comunicação; K) Atividades financeiras e de seguros; L) Atividades imobiliárias; M) Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares; N) Atividades administrativas e dos serviços de apoio; O) Administração Pública e Defesa; 
Segurança Social Obrigatória; P) Educação; Q) Atividades de saúde humana e apoio social; R) Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas; S) Outras atividades de serviços; T) Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e 
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Figura 14 - Empresas sediadas no Município, por setor económico, em 2018 
Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte 2019 

 

Conforme o exposto pela Figura 15, que distribui as empresas sediadas em Miranda do Douro por setor 

de atividade de acordo com o CAE, conclui-se que a maioria (530) das empresas localizadas no município 

desenvolve uma atividade enquadrada na “Agricultura, produção animal caça e floresta e pescas”, uma 

vez que o concelho de Miranda do Douro se caracteriza pela existência de várias pequenas unidades 

familiares agrícolas, reforçando assim também a presença de uma agricultura de subsistência. A estas, 

seguem as empresas ligadas ao “Comércio por Grosso e a retalho” e ao “Alojamento, restauração e 

similares” com 197 e 71 empresas respetivamente. 

 

 

atividades de produção das famílias para uso próprio; U) Atividades dos organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais. 
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Figura 15 - N.º de empresas sediadas em Miranda do Douro por atividade económica (CAE), 2018 
Fonte: INE, I.P., Anuário Estatístico da Região Norte,2020 

 

De cada setor de atividade, destacam-se as seguintes secções: 

: Setor Primário – 530 empresas da secção A (Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca), 

representando cerca de 44,6% do total; 

: Setor Secundário – 68 empresas da secção F (Construção), representando 5,9% do total; 

: Setor Terciário – 197 empresas da secção G (Comércio por grosso e a retalho), representando 

17,2%. 

Importa salientar que Miranda do Douro é reconhecida pelos seus produtos locais, fabricados no concelho 

e que são o reflexo da presença das tradições locais. Na produção alimentar local destacam-se os 

enchidos, o mel, o vinho, o azeite, os frutos secos, pão e doçaria regional, que posteriormente são 

comercializados promovendo assim o dinamismo económico do concelho. Relativamente ao comércio e 

serviços, hotelaria e restauração, a presença destes é mais relevante na sede do concelho e na freguesia 

de Sendim. 

Também a indústria é alvo de destaque, desde as áreas da serralharia mecânica e de alumínios, indústria 

de mármores e transformação de granitos às tanoarias e cutelarias, estando estas últimas sediadas 

especialmente na freguesia de Palaçoulo. 

No que concerne ao volume de negócios das empresas sediadas no município, verifica-se o seguinte 

panorama (Figura 16): 
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Figura 16 - Volume de negócios das empresas com sede em Miranda do Douro por atividade económica, 2018 
(milhares de euros) 

 Fonte: Anuários Estatísticos da Região Norte 2019, INE 2018 

 

Podemos verificar que o setor terciário é aquele com maior volume de negócios (aproximadamente 60%), 

particularmente o setor do comércio e da reparação de veículos (subsetor G), o que se coaduna com uma 

maior preponderância em termos de número de empresas no município, conforme analisado nas duas 

figuras anteriores. No entanto, o setor primário representa uma fraca parcela em termos de volume de 

negócios (8,5%), o que evidencia que, apesar da sua forte representação em termos de número de 

empresas do município (42,7%), o valor económico gerado por esta atividade tem uma dimensão menos 

expressiva no volume de negócios registado em Miranda do Douro. É ainda de destacar o subsetor C 

(Indústrias Transformadoras), tendo em conta que representa 4,5% das empresas sediadas no município 

e, no entanto, corresponde a 21% do total do volume de negócios.  

 

Poder de Compra 

Por último, importa refletir sobre o poder de compra existente. Esse valor, que se reflete ao nível do 

Indicador per Capita do Poder de Compra Concelhio (IpC), demonstra que Miranda do Douro apresentava, 

em 2017, um IpC de 72,66, bastante abaixo da média nacional (Portugal = 100) 11  (Figura 17). Esta situação 

vem demonstrar os problemas da interioridade com que Miranda do Douro se debate, refletidos num IpC 

 

11 Estudo do Poder de Compra Concelhio, INE 2018: 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=410498016&PUBLICACOESmodo=2 
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substancialmente inferior ao da Região Norte, situado nos 92,11, e igualmente deficitário face ao da 

unidade territorial estatística de Terras de Trás-os-Montes (79,55). 

 

 
Figura 17 - Indicador Per Capita do Poder de Compra Concelhio (IpC), 2017. 

Fonte: INE, Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio (2017), Edição de 2019 

 

2.5. Ambiente Urbano 

Qualidade do Ar 

O estado da saúde humana, do meio ambiente e do património construído estão intimamente 

relacionados com uma boa qualidade do ar. As alterações naturais na composição química da atmosfera, 

a atividade industrial, a utilização de transportes e fenómenos naturais, entre os quais os incêndios, 

contribuem para a perturbação do seu estado de conservação. Estas alterações produzem efeitos em 

grande escala, como o aquecimento global e consequentes alterações climáticas, a deterioração da 

camada de ozono na alta atmosfera que protege da incidência de raios nocivos, e ainda, a uma escala 

mais local, a degradação do ar respirável.  

Nas últimas décadas, a melhoria e a preservação da qualidade do ar têm sido um aspeto prioritário da 

União Europeia, percetível pelos diversos diplomas legais existentes, transpostos por cada Estado-

Membro para a sua ordem jurídica interna. Destaca-se aqui o Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de 

setembro, alterado pelo D.L. n.º 43/2015, de 27 de março, que fixa os objetivos para a qualidade do ar 

ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial da Saúde, 

destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes atmosféricos.  

De modo a atingir o cumprimento legal deste diploma, na Região Norte, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) assegura a recolha, o acompanhamento e a divulgação dos 
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dados resultantes da medição diária de poluentes atmosféricos, obtida em estações instaladas na Região 

do Norte. 

Estas estações fornecem dados sobre os seguintes poluentes: monóxido de carbono (CO), dióxido de 

azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), ozono (O3), partículas em suspensão de diâmetro aerodinâmico 

equivalente inferior a 10 µm (PM10), partículas de diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 2,5 μm 

(PM2,5) e compostos orgânicos voláteis. 

Com base nas concentrações medidas destes poluentes, é calculado o Índice da Qualidade do Ar (IQar), 

que tem como principais objetivos classificar, de uma forma simples e compreensível, o estado da 

qualidade do ar, facilitar o acesso do público a esta informação, através da consulta direta ou dos órgãos 

de comunicação social, e dar resposta às obrigações legais. Os resultados das medições podem ser 

consultados no portal http://qualar.apambiente.pt/, que disponibiliza históricos diários, mensais e anuais 

por zona. 

O Município de Miranda do Douro insere-se na Zona Norte Interior, onde as únicas estações de 

monitorização estão localizadas em Lamas de Olo (Município de Vila Real) e Santa Combinha (Município 

de Macedo de Cavaleiros), sendo classificadas como “estação rural de fundo”, ou seja, são estações 

localizadas em ambiente rural, com o objetivo de monitorizar a proteção da vegetação. Este tipo de 

estação não monitoriza a qualidade do ar resultante das emissões diretas de nenhuma fonte em 

particular, representa a poluição a que qualquer cidadão, mesmo que viva longe de fontes de emissão, 

está sujeito. 

Os dados do INE para 2018 classificam a qualidade do ar da Zona Norte Interior em 182 dias como sendo 

“Bom”, o que significa que em 80% do ano o ar desta zona foi classificado com boa qualidade (Figura 18): 

 
Figura 18 - Índice de Qualidade do ar (IQar) na Zona Norte Interior 

Fonte: INE (2018) 
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Em suma, e apesar de não ser possível aferir resultados específicos para o Município de Miranda do Douro, 

não existem motivos preocupantes no que diz respeito a esta temática, uma vez que a qualidade do ar na 

zona onde se insere foi classificada como boa e sabendo a priori que a emissão dos gases, que influenciam 

diretamente a qualidade do ar, está relacionada com atividades de carácter antrópico (tráfego viário, 

atividades industriais e setor energético), deste modo, não se registam focos significativos de emissão de 

poluentes atmosféricos que motivem preocupação com a qualidade do ar. 

 

Gestão de Resíduos 

Ao nível de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Município de Miranda do Douro, a responsável 

pelo serviço é a Empresa Intermunicipal Resíduos do Nordeste, E.I.M., igualmente responsável pelos 12 

municípios que compõem o distrito de Bragança e Vila Nova de Foz de Côa, esta última já pertencente ao 

distrito de Bragança (Figura 19): 

 

 
Figura 19 - Sistema Multimunicipal de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos do Nordeste Transmontano 

Fonte: Resíduos do Nordeste, E.I.M. 

 

Apesar da gestão ser assegurada pela entidade acima referida, a recolha dos RSU no Município de Miranda 

do Douro é efetuada pela empresa Ferrovial, em dois circuitos, com frequência de uma a seis vezes por 

semana, dependendo da afluência aos contentores. 
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Considerando dados do INE, em 2019 (Tabela 3), a produção de resíduos no Município de Miranda do 

Douro atingiu cerca de 2 842 toneladas, sendo 2 603t de recolha indiferenciada. Quanto, aos quilos de 

resíduos recolhidos por habitante, contabilizaram-se 396,1 kg de resíduos por habitante durante um ano 

– um valor abaixo da média nacional, que atingiu os 513,4 kg/hab. 

Quanto à recolha seletiva, em 2019 atingiu os 34,9 kg/hab quando em 2010 era de apenas 30,5 kg/hab o 

que vem demonstrar uma consciencialização crescente da população para a recolha seletiva fruto do 

investimento do município na maior disponibilização de ecopontos e sensibilização para o efeito. 

 

Tabela 3 - Relação entre população residente e quantidade de resíduos urbanos recolhidos seletivamente nos 
municípios da sub-região Terra de Trás-os-Montes 

Fonte: INE (2019) 

Município População residente (n.º) Resíduos urbanos (kg/hab) 

Alfândega da Fé 4.550 47 

Bragança 33.607 42 

Macedo de Cavaleiros 14.516 46 

Miranda do Douro 6.830 35 

Mirandela 21.754 71 

Mogadouro 8.392 24 

Vila Flor 6.044 70 

Vimioso 4.023 29 

Vinhais 7.746 26 

 

É ainda de salientar que em Miranda do Douro existe um aterro sanitário para onde são encaminhados 

os resíduos indiferenciados e, quanto à recolha seletiva, esta é encaminhada para uma unidade de 

valorização e tratamento de resíduos. 

Quanto ao tipo de materiais a reciclar, é ainda importante realçar que, dos resíduos urbanos recolhidos 

seletivamente, a grande percentagem são de papel e cartão (35,8%), seguido de vidro (21,6%), plástico 

(15,9%), EEE (911,4%), madeira (9,7%), metal (4,5%) e óleos (0,6%), conforme ilustrado no gráfico seguinte 

(Figura 20): 
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Figura 20 - Quantidade de resíduos recolhidos por tipo de material reciclável 

Fonte: INE (2019) 

 

Abastecimento de Água 

Relativamente ao sistema de abastecimento de água concelhio, é de mencionar a importância do 

investimento feito em infraestruturas de qualidade, como o caso da construção da Barragem de Miranda 

e a Barragem do Picote (Figura 21). 

 

 

Figura 21 - Barragem de Miranda e Barragem do Picote 
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Ao longo do concelho existem 38 estações de tratamento de águas residuais dispersas pelas diferentes 

freguesias e com dois tipos de tratamento anaeróbio ou por lamas ativadas12, as quais se encontram 

distribuídas conforme a Figura 22. 

Considera-se tratamento anaeróbio a utilização de agentes biológicos, para remover os contaminantes da 

água, na ausência de oxigénio, com produção de Biogás (metano e dióxido de carbono) e por lamas 

ativadas, uma cultura microbiológica de enriquecimento (com oxigénio) que se constitui por uma ligação 

de micro e macro-organismos, que metabolizam substâncias orgânicas do afluente transformando-as em 

formas ambientalmente aceites. 

 

 
Figura 22 - ETAR da Região Hidrográfica do Douro 

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (2016) 

 

 

12 Diagnóstico Social de Miranda do Douro, 2018. 
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No que diz respeito à população residente nos alojamentos familiares de residência habitual servida de 

água canalizada, os dados dos Censos de 2011 indicam que cerca de 99,4% têm água canalizada no 

alojamento, sendo esta uma percentagem bastante relevante. 

Em relação à qualidade da água distribuída, o seu controlo está a ser realizado de acordo com a legislação 

em vigor. Segundo dados do INE, em 2018 foram realizadas todas as análises regulamentares obrigatórias 

no município de Miranda do Douro, tendo sido concluído que a água distribuída cumpria os parâmetros 

para ser classificada segura em 97,5 % dos casos. 

 

Qualidade do Ambiente Acústico 

A qualidade de vida e o bem-estar das populações está intimamente dependente de um bom ambiente 

acústico, o qual pode ser perturbado, devido a elevados níveis de ruído ambiental. Em ambiente urbano, 

o tráfego rodoviário é responsável pelas principais fontes de ruído, embora as atividades de origem 

industrial e comercial possam apresentar alguma influência em situações pontuais. 

Com a aprovação do novo Regulamento Geral do Ruído (Decreto-lei nº 9/2007 de 17 de janeiro), 

juntamente com o Quadro Legal do Ruído Ambiente (Decreto-lei nº 146/2006 de 31 de junho), surgiu a 

necessidade de os Municípios adaptarem os seus mapas de ruído, através de Planos Municipais de 

Ordenamento de Território (PMOT). 

O Regulamento Geral do Ruído exige ainda aos municípios a definição de zonas de ruído em: 

: Zonas Sensíveis – Zonas destinadas a uso habitacional, escolas, hospitais, espaços de lazer ou 

pequenas unidades de comércio sem funcionamento noturno, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração; 

: Zonas Mistas – Zonas com usos distintos dos especificados para zonas sensíveis; 

: Zonas Urbanas Consolidadas – Zonas mistas ou sensíveis que apresentem edificado com 

ocupação estável. 

Os Mapas de Ruído são apresentados em classes de níveis sonoros expressos em decibel [dB(A)], 

reportando-se à situação existente relativa aos seguintes indicadores: 

: Indicadores diurno-entardecer-nocturno (Lden): É uma média ponderada dos Indicadores 

diurno, entardecer e noturno; 

: Indicador de Ruído Nocturno (Ln): É o nível sonoro médio de longa duração, determinado 

durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano. 
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Para a definição dos níveis sonoros, é tido em conta um sistema de código de cores: 

: Verde, amarelo e ocre: Correspondem a níveis de ruído baixo, inferiores a 55 dB(A), associadas a 

zonas mais calmas, sendo que a influência de fontes de ruído no ambiente, tais como o tráfego 

rodoviário e o ruído proveniente de indústrias é menos significativa; 

: Laranja e vermelhão: Correspondem a níveis de ruído mais elevados; 

: Carmim e magenta: Correspondem a níveis de ruído extremamente elevados, superiores a 65 

dB(A), associadas ao tráfego rodoviário, em particular na proximidade das vias de tráfego. 

De acordo com o estabelecido nos mapas de ruído do município de Miranda do Douro13 verifica-se que 

entre as zonas mais ruidosas estão as vias com maior volume de tráfego, como é o caso do IC5 e da EN221 

onde os níveis de ruído são mais significativos. Porém, no geral, o concelho de Miranda do Douro não 

apresenta níveis de ruído elevados em boa parte do seu território.  

No caso concreto do plano aproximado da ARU de Sendim para o indicador Ln (Figura 23), verificamos 

que os valores mais elevados (vermelhão) se concentram precisamente nas zonas de maior circulação 

automóvel, nomeadamente a EN221 e a Av. da Indústria, sendo que os valores se vão esbatendo à medida 

que nos afastamos desses dois eixos viários. Nas restantes partes da ARU de Sendim, a ausência de cor na 

evidencia que os níveis de ruído são relativamente aceitáveis.  

 

13 Mapa de Ruído do Município de Miranda do Douro, 2013 
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Figura 23 - Pormenor do Mapa de Ruído para a ARU de Sendim - Indicador Ln  
Fonte: CM Miranda do Douro e APA 

 

2.6. Mobilidade e Transportes 

As problemáticas da interioridade patentes na larga maioria dos municípios da região de Trás-os-Montes 

estão também presentes em Miranda do Douro, tendo em consideração sobretudo os reduzidos padrões 

de acessibilidade e conectividade do concelho ao sistema regional. A principal via rodoviária que atravessa 

o concelho de Miranda do Douro é a EN218, que estabelece ligação direta a Vimioso. Também a ligação 

com o IC5 permite o acesso a infraestruturas de comunicação estruturantes da acessibilidade regional (A4 

e IP2). 
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Figura 24 - Mapa de Estradas do concelho de Miranda do Douro 

Fonte: Município de Miranda do Douro 

 

As distâncias aos principais centros urbanos (Tabela 4) mostram a elevada interioridade do Município de 

Miranda do Douro relativamente à envolvente regional, situação que se acentua devido à insuficiente 

articulação da rede viária interna com a rede nacional de estradas. 

 

Tabela 4 - Distâncias de Miranda do Douro aos principais centros urbanos 
Fonte: Google Maps (2020) 

Nível Hierárquico Centro Urbano Tempo Distância Principais Vias utilizadas 

Local 

Vimioso 30 min 29 km N218 

Mogadouro 35 min 46 km IC5 

Bragança 1h e 15 min 77 km N218 

Regional 

Mirandela 1h e 25 min 120 km IC5 

Vila Real 1h e 55 min 170 km IC5 

Nacional Porto 2h e 45 min 261 km IC5 e A4 
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Nível Hierárquico Centro Urbano Tempo Distância Principais Vias utilizadas 

Coimbra 3h e 30 min 324 km IC5, IP2 e A25 

Lisboa 5h e 10 min 506 km A23 

Internacional 

Zamora 51 min 55,7 km ZA-324 e N122 

Salamanca 1h e 20 min 103 km ZA-302 e A-66 

Madrid 3h e 15 min 309 km A-6 

 

De entre as vias que intersetam o Município, e mais concretamente a cidade de Miranda do Douro 

merecem destaque as seguintes: 

: A Estrada Nacional 218 (EN 218), que atravessa transversalmente o concelho e a cidade de 

Miranda do Douro, permite a ligação dos vários aglomerados populacionais, nomeadamente 

desde Vimioso com a freguesia sede de Miranda do Douro. Esta via desempenha, ainda, um papel 

fundamental nas acessibilidades locais do concelho, sendo considerada como o eixo estruturante 

de maior importância no seu interior, nomeadamente na acessibilidade a Espanha (pela 

Barragem de Miranda); 

: A Estrada Nacional 221 (EN 221) e os respetivos ramais de ligação (EM221-2, EM221-6 e EM568), 

nomeadamente na ligação de Miranda do Douro a Mogadouro, passando por Duas Igrejas e 

Sendim. 

: A Estrada Municipal 542 (EM 542) que une Miranda do Douro (Paradela) à parte norte do 

concelho e a Espanha (fronteira do Cabeço da Luz). 

: O Itinerário Complementar 5 (IC5) que faz a ligação entre a A24, em Vila Pouca de Aguiar, e 

Miranda do Douro e que, no seu último troço, estabelece a ligação entre Mogadouro e Miranda 

do Douro (Duas Igrejas). É um eixo estruturante para o interior norte do país, nomeadamente 

para Miranda do Douro através da ligação condigna ao IP2 (Itinerário Principal 2) ao interior e sul 

do país, e IP4, (Itinerário Principal 4), que liga ao litoral trazendo melhores acessibilidades para o 

município. 

No que diz respeito à estrutura, importa referir que as estradas municipais de uma forma global 

apresentam um pavimento betuminoso, bermas pouco claras e com delimitação de faixa de rodagem, em 

alguns casos, deficiente. Já os caminhos municipais localizados no interior das localidades são constituídos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Pouca_de_Aguiar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miranda_do_Douro
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por pavimentos em cubo de granito e os caminhos municipais localizados dentro das localidades e na 

ligação entre localidades são constituídos em alcatrão, sendo que a circulação pedonal muitas das vezes 

é ignorada. 

No que concerne aos meios de transporte mais utilizados pela população residente (Figura 25), o INE 

disponibiliza, no âmbito dos Censos de 2011, alguns dados considerados pertinentes para a caracterização 

dos serviços e da procura existentes: 

 

 
Figura 25 - Meios de transporte mais utilizados pela população residente em Miranda do Douro 

 

: O automóvel é o meio de transporte mais utilizado a nível municipal, representando cerca de 

58% da totalidade das deslocações efetuadas. Seguem-se as deslocações a pé com 26,6%, com 

recurso ao autocarro (8,6%) e com recurso a transporte coletivo da empresa ou escola (5,2%); 

: As deslocações de motociclo e bicicleta são praticamente inexistentes, não tendo praticamente 

representação ao nível do concelho (0,5% em ambos os meios de transporte); 

Cerca de 87% dos residentes do concelho de Miranda do Douro trabalham ou estudam no município de 

residência. 
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3. CARATERIZAÇÃO DA ARU DE SENDIM 

3.1. Introdução 

A ARU de Sendim incide em cerca de 164 hectares, tendo por base o perímetro urbano definido no PDM 

de Miranda do Douro, com a exceção da zona industrial e nela residem, segundo os Censos 2011, 1 366 

habitantes (Figura 26). 

 

 
Figura 26 - Delimitação da ARU de Sendim 
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Sendim, enquanto núcleo urbano numa envolvente rural, evidencia algumas necessidades de reabilitação 

do edificado e espaço público presentes, exigindo, por isso, um esforço para a mobilização de 

intervenções de reabilitação urbana. 

Face ao exposto, a ARU delimitada contempla as principais zonas consideradas críticas para a reabilitação 

urbana em Sendim, todas as áreas com problemas de degradação ou obsolescência dos edifícios, os 

principais equipamentos de uso coletivo e elementos patrimoniais relevantes, as áreas mais dinâmicas da 

vila, assim como um conjunto alargado de espaços públicos com necessidades de qualificação e 

valorização. 

O objetivo central da formalização da ARU é contribuir para a consolidação e valorização da vila de Sendim 

procurando promover melhores condições urbanas e ambientais e gerar um território qualificado, com 

uma identidade reforçada, socialmente mais coeso e apto a atrair as oportunidades que dinamizem o seu 

tecido económico e social. 

Pretendeu-se que o processo despoletado pela formalização da ARU, permitisse a dinamização de uma 

polaridade urbana qualificada, aglutinadora de novas funções inovadoras, regida por parâmetros de 

grande qualidade urbana e ambiental, com condições para atrair novas funções urbanas, novas atividades 

produtoras de emprego e novos residentes, potenciando o contributo de Sendim para a estruturação do 

sistema urbano concelhio e regional.  

Estes objetivos gerais encontram-se assentes num conjunto de eixos estratégicos, que foram definidos 

em forte articulação com os documentos enquadradores disponíveis, como as estratégias estabelecidas 

pelo Município de Miranda do Douro em sede de Plano Diretor Municipal, as opções e eixos estratégicos 

de intervenção definidos pela CIM-TTM, bem como outros documentos relevantes.  

Podem assim identificar-se os seguintes eixos estratégicos de intervenção: 

: Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística no interior da ARU; 

: Reforço das acessibilidades internas e externas; 

: Estabelecimento de uma rede de equipamentos equilibrada; 

: Requalificação dos núcleos urbanos e incentivo à reabilitação; 

: Promoção e divulgação dos produtos regionais; 

: Promoção do turismo cultural, do turismo rural e de natureza; 

: Promoção e valorização das atividades produtivas; 
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: Valorização do património; 

: Preservação e divulgação da identidade histórica dos lugares e dos elementos e sítios histórico-

culturais. 

No caso específico de Miranda do Douro, e mais concretamente da vila de Sendim, tendo em consideração 

as caraterísticas do território da ARU e os Eixos Estratégicos propostos, foram identificados os seguintes 

objetivos: 

: Acelerar o processo de reabilitação do parque edificado, particularmente nas áreas mais 

degradadas, disponibilizando um sistema adequado de apoios e incentivos aos particulares; 

: Desenvolver a função residencial e os equipamentos e serviços de proximidade, aproveitando, 

sempre que possível, o património reabilitado; 

: Articular um sistema de espaços coletivos qualificados; 

: Reabilitar, valorizar e articular o património edificado; 

: Melhorar a vivência urbana, o sentimento de pertença e a autoestima através da qualificação do 

ambiente urbano, do espaço público e das vivências por ele proporcionadas; 

: Valorizar e requalificar os equipamentos coletivos e o espaço público, promovendo a sua 

multifuncionalidade e a sua utilização regular; 

: Promover o potencial turístico através da revitalização, reabilitação e afirmação dos valores 

patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 

competitividade; 

: Estimular a articulação da vila com a sua envolvente rural, explorando as complementaridades 

económicas e socioculturais resultantes dessa proximidade, promovendo desta forma a inclusão 

social e a coesão territorial; 

: Assegurar a adequada cobertura da rede de infraestruturas urbanas e de equipamentos e 

serviços sociais, com particular enfoque em zonas urbanas críticas. 
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3.2. Edificado – Dados do INE 

A caracterização do edificado presente no interior da ARU de Sendim foi realizada com base numa 

observação direta no terreno, tendo sido complementada de forma quantitativa com recurso à análise 

dos dados do INE de 2011 referentes às subsecções estatísticas14.  

A ARU englobava, à data dos últimos Censos, um total de 670 edifícios, correspondentes a 678 

alojamentos, sendo que destes, cerca de 336 (49,6%) representam alojamentos de residência habitual e 

119 (17,6%) se encontram vagos. 

O principal período de construção dos edifícios remete para o intervalo entre 1971-1980, representando 

cerca de 32,4% da totalidade dos edifícios presentes, denotando um conjunto do edificado bastante 

diversificado, refletindo as diferentes épocas de evolução urbana da freguesia e os diferentes graus de 

ocupação do espaço. (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Edifícios presentes na ARU por ano de construção 

ARU de Sendim 

Época construtiva 

Antes 

de 1919 

1919 

a 

1945 

1946 

a 

1960 

1961 

a 

1970 

1971 

a 

1980 

1981 

a 

1990 

1991 

a 

1995 

1996 a 

2000 

2001 

a 

2005 

2006 

a 

2011 

Número de 

Edifícios 
1 30 70 78 217 163 37 20 36 18 

Percentagem 

(%) 
0,1 4,5 10,4 11,6 32,4 24,3 5,5 3,0 5,4 2,7 

Fonte: Subsecções Estatísticas, INE 2011 

 

Analisando os dados do INE15 relativamente ao uso dos edifícios presentes no interior da ARU, verifica-se 

que a componente habitacional detém uma preponderância muito acentuada: 90,9% dos edifícios (609 

 

14 Os dados apresentados são calculados com base nas subsecções estatísticas do INE relativos a 2011, que permitem realizar uma 

análise com um nível de aproximação detalhada. Mais concretamente 04061400106; 04061400107; 04061400108; 04061400109; 
04061400110; 04061400111; 04061400112; 04061400113; 04061400115; 04061400202; 04061400206; 04061400209; 
04061400210; 04061400211; 04061400213; 04061400214; 04061400215; 04061400216; 04061400302; 04061400303; 
04061400305; 04061400307; 04061400309; 04061400311; 04061400313; 04061400314; 04061400315; 04061400316; 
04061400318; 04061400320; 04061400321; 04061400323. 

15 Os dados disponibilizados pelo INE referem-se apenas ao parque habitacional, excluindo, por isso, os edifícios de uso 
exclusivamente não residencial. 
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no total) apresentam um uso “exclusivamente residencial”, seguem-se os de uso “principalmente 

residencial”, com 52 edifícios (7,8%) e “principalmente não residencial” com apenas 9 edifícios (1,3%) 

(Figura 27). 

 
Figura 27 - Número de edifícios no interior da ARU por tipologia de uso 

Fonte: Subsecções Estatísticas, INE 2011 

 

Os dados apresentados permitem verificar que a ARU de Sendim apresenta uma elevada predominância 

de edifícios monofamiliares entre 1 a 2 pisos, representando 89,4% da sua totalidade. Seguem-se os 

edifícios com 3 a 4 pisos (10,6%), não existindo edifícios plurifamiliares com 5 ou mais pisos (Figura 28). 

 

 
Figura 28 - Número de edifícios no interior da ARU por número de pisos 

Fonte: Subsecções Estatísticas, INE 2011 
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Relativamente ao estado de conservação do tecido edificado, procedeu-se à análise dos dados do INE 

relativos às necessidades de intervenção do edificado, ao nível da freguesia, em Sendim16, pese embora 

ainda seja maioritário o número de edifícios que não necessitava de qualquer intervenção. Na Figura 29 

procede-se a uma análise das necessidades de reparação de acordo com três indicadores: Necessidades 

de intervenção na cobertura, Necessidades de intervenção na estrutura e Necessidades de intervenção 

nas paredes e caixilharias exteriores. 

 

 
Figura 29 - Necessidades de Intervenção dos edifícios 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Verifica-se assim que: 

: Necessidades de intervenção na cobertura: dos 961 edifícios em Sendim, 742 (77 %) não 

apresentavam qualquer carência na cobertura, 130 edifícios (13,5%) apresentavam necessidade 

de pequenas intervenções, sendo 54 (5,6%) com necessidade de operações de média dimensão; 

dos edifícios que evidenciavam necessidade de intervenções de grande e muito grande 

dimensão, esses oscilavam entre os 30 (3,1%) e 5 (0,5%); 

: Necessidades de intervenção na estrutura: dos 961 edifícios presentes, 759 (78,7%) não 

necessitavam de qualquer intervenção estrutural, contando-se 121 (12,6%) com necessidade de 

pequenas reparações; ao nível da estrutura, eram mais as edificações que evidenciam carência 

 

16 Para este efeito contabilizou-se a freguesia de Sendim antes da reforma administrativa que a juntou com a freguesia de Atenor, 

por permitir uma análise mais próxima. 
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de operações de média dimensão, 47 (4,9%), do que de grande (28 edifícios; 2,9%) e muito 

grande dimensão (6 edifícios; 0,6%). 

: Necessidades de intervenção nas paredes e caixilharias exteriores: os edifícios que não 

apresentavam necessidades nas paredes e caixilharias exteriores eram 672 (69,7%), havendo 

necessidade de pequenas intervenções em 168 edifícios (17,4%) e de nível intermédio em 82 

(8,5%); as operações de grande e muito grande dimensão demonstravam-se necessárias em, 

respetivamente, 36 (3,7%) e 6 (0,6%) edifícios. 

 

3.3. Edificado – Levantamento 

De forma a complementar a informação analisada anteriormente, através dos dados disponibilizados pelo 

INE, procedeu-se a um novo trabalho de análise presencial do edificado. Foi assim delimitada uma 

unidade de análise representativa da ARU, correspondendo a 35% da área desta (58 ha), conforme a 

Figura 30Figura 30 - Delimitação da Unidade de Análise de Sendim. Esta unidade de análise representativa 

engloba o núcleo histórico da vila de Sendim e, por conseguinte, diz respeito a 70% do edificado existente 

dentro da ARU, onde se incluem as principais vias como a Rua do Bairro Alto, Rua de Santo Cristo, Rua 

Caminho do Prado ou o Largo da Igreja.  

Os trabalhos de campo decorreram durante o mês de maio de 2021, tendo sido identificados 1080 

edifícios17. 

 

17 Para esta análise foram excluídos os anexos, armazéns e garagens, uma vez que a sua inclusão poderia condicionar os resultados 

obtidos.  
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Usos 

Verifica-se que na unidade de análise de Sendim os edifícios têm uma vocação marcadamente residencial, 

correspondendo a mais de 70% das funções do edificado ao nível do rés-do-chão (Figura 31), uma 

tendência também verificada a partir dos dados do INE. Contudo, a presença de edificado ao abandono é 

bastante notória, sendo mais de 15% do edificado existente, o que denota, por um lado, a premente 

necessidade de intervenções ao nível da reabilitação urbana e, por outro, a necessidade de fixação da 

população. Com menor expressão, são ainda visíveis edifícios afetos ao comércio e restauração, 

particularmente o alimentar e de produtos regionais e artesanato (2,6%), assim como serviços, (1,6%), 

com destaque para aqueles ligados à hotelaria. 

 

Figura 30 - Delimitação da Unidade de Análise de Sendim 
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Figura 31 - Usos do edificado (rés-do-chão) na unidade de análise de Sendim em 2021 

 

Tal como referido anteriormente, a presença do edificado para o uso habitacional é constante ao longo 

da unidade de análise (Figura 32). Denota-se, adicionalmente, uma tendência para que a maior parte do 

comércio e restauração e equipamentos se localize ao longo das principais artérias, particularmente na 

Rua Caminho do Prado, Largo da Igreja e Rua de Santo Cristo. Por outro lado, o edificado devoluto tem 

uma expressão considerável em alguns pontos fulcrais, nomeadamente na parte mais a oeste (com 

particular incidência na zona delimitada pela Rua de Santo Cristo, Rua das Facieieras e Rua Nova do 

Canzelo), assim como também a leste (particularmente ao longo da Rua do Baiunco).  
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Figura 32 - Distribuição dos usos do edificado na unidade de análise 

 

Pisos 

O levantamento efetuado permitiu ir ao encontro das estatísticas do INE: efetivamente, mais de 80% do 

edificado corresponde a edifícios monofamiliares, entre 1 a 2 pisos (mais precisamente, 868 edifícios), 

sendo que a grande maioria (65,8% do total dos casos) são edifícios com 2 pisos. Existem ainda 126 casos 
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(11,7%) com 3 pisos e 2 casos isolados com 4 pisos.  Pela Figura 33, podemos verificar que não existe um 

padrão de localização do edificado pelo número de pisos, o que é típico dos núcleos urbanos históricos, 

embora se observe uma tendência para que o edificado com 1 piso se localize em áreas exclusivamente 

residenciais (isto é, mais afastadas do centro que se desenvolve ao longo do Largo da Igreja). 

 

 

Figura 33 - Distribuição do número de pisos do edificado na unidade de análise 
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Estado de conservação 

Na unidade de análise de Sendim (Figura 34) verifica-se a predominância de um edificado em bom estado 

(52,6%), seguido de aquele tido como “razoável” (19,5%). No entanto, denota-se a existência de uma 

parte do edificado com sérias necessidades de reabilitação, sendo que dos 200 edifícios classificados em 

“mau” estado (18,5%), um número significativo apresentava-se em avançado estado de degradação. A 

somar aos 19 edifícios em ruína e, tendo em conta que nesta análise foram excluídos os anexos, armazéns 

agrícolas e garagens isoladas (que, habitualmente, se encontram num estado de conservação), esta 

realidade apresenta-se como um fator menos positivo em termos de ambiente e qualificação urbana, não 

só para os seus habitantes, mas também para aqueles que visitam Sendim.    

 

 

Figura 34 - Estado de conservação do edificado na unidade de análise de Sendim em 2021 

 

O edificado em estado “bom” ou “razoável” encontra-se disperso por toda a unidade de análise, tal como 

observável na Figura 35. Todavia, verifica-se que o edificado em piores condições tendencialmente se 

localize na parte mais histórica da unidade de análise, correspondendo aos quadrantes leste e sul da 

mesma. Entre outros eixos que merecem uma intervenção mais premente a nível da reabilitação urbana, 

destacam-se o Largo do Canzelo e as ruas que a ele confluem, a Rua do Baiunco e a Rua do Bairro do Alto, 

este último caso particularmente em considerável estado de degradação (Figura 36). 
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Figura 35 - Distribuição do estado de conservação do edificado na unidade de análise 
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Figura 36 - Edificado em elevado estado de degradação na Rua do Bairro Alto 

 

3.4. Espaço Público 

O espaço público é um elemento fundamental no ordenamento dos aglomerados urbanos. É nele que se 

desenvolvem as relações urbanas, sendo por excelência um lugar de encontro e de interações sociais. 

Para o espaço público contribuem todas as áreas exteriores públicas presentes como as ruas, as praças, 

os largos, os jardins e os parques, contribuindo para a definição de espaços de circulação, de 

lazer/recreação e de contemplação. 

A análise do espaço público da unidade de análise abrangeu todos os espaços exteriores de estatuto 

público e os elementos de ligação/conetividade. De todos os elementos analisados, é possível identificar 

um conjunto de espaços que, devido à sua importância funcional no interior das mesmas, representam 

elementos de destaque para as suas vivências urbanas e que, no caso do interior da ARU de Sendim, 

destaca-se a organização do seu espaço urbano em volta de ruas e largos que se assumem como os 

principais espaços públicos de referência, os quais se desenvolvem maioritariamente sem planificação 

formal, também em função das raízes antigas deste aglomerado. 

Apesar de algumas intervenções de recuperação, o espaço público em Sendim continua a caraterizar-se 

por manter as suas características originais, nomeadamente as ruas estreitas e de planos marginais 

compactos. 
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Na sua generalidade, o espaço público na unidade de análise de Sendim encontra-se num bom estado de 

conservação. No que diz respeito às vias de circulação, verifica-se que a maioria se encontra em estado 

de conservação “bom” (52%) e “razoável” (33%). Existem, contudo, algumas vias em mau estado, 

particularmente na parte mais a oeste (Figura 37), correspondendo a 14% das vias analisadas. São 

exemplos destas a Rua do Bairro Alto, a Rua das Facieiras ou a Travessa do Alto.  

 

 

Figura 37 - Distribuição do estado de conservação das vias e passeios na unidade de análise 
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As vias de circulação analisadas caraterizam-se por funcionarem em regime misto com a circulação 

pedonal, existindo passeios somente em 24% das vias. No entanto, estes sempre que existem encontra-

se em estado bom ou razoável. Tendo em conta esta realidade e o facto da permissão da circulação 

automóvel se verificar nos dois sentidos, alguns dos conflitos existentes na via pública prendem-se 

sobretudo pela questão automóvel-peão (verificado, por exemplo, na Travessa de Santo Cristo), mas 

também pelo estacionamento abusivo e pelo conflito automóvel-automóvel. No entanto, tendo em conta 

a sua génese medieval, a resolução de alguns destes conflitos afigura-se difícil, particularmente pelo facto 

da falta de espaço para colocação de passeios ou pelo facto da limitação das vias para um só sentido poder 

contribuir para que a população mais idosa possa aceder mais facilmente ao seu local de residência. 

Numa boa parte das vias encontra-se também disponibilidade para estacionamento automóvel, embora 

em muitos casos este seja de caráter informal. Nos casos em que existem espaços formais designados, 

este é sempre em regime não pago, como no caso existente no Largo da Igreja.  

Grosso modo, as estruturas de espaço público da ARU de Sendim são constituídas por betuminoso, 

existindo alguns casos em que se verifica também a utilização de cubos de granito (como nos casos do 

Largo da Igreja ou na Rua da Frágua).  

A unidade de análise é, deste modo, caraterizada por um ambiente urbano geralmente qualificado, com 

destaque para a estrada nacional 221/Largo do Cruzeiro/ Avenida do Ciclo onde é visível um conjunto de 

elementos patrimoniais, complementados com mobiliário urbano e alguma vegetação. Da mesma forma, 

nas imediações da Igreja Matriz (Largo da Igreja) que é o principal centro urbano, é possível observar o 

bom estado de conservação do espaço que se complementa com mobiliário urbano e vegetação, 

principalmente Oliveiras.  

Adicionalmente, verifica-se que em todas as vias existe iluminação pública, o que contribui para um 

ambiente de maior conforto e segurança. Já no que diz respeito à existência de pontos de recolha de 

resíduos sólidos urbanos (RSU), verifica-se a sua existência somente em 29% das vias analisadas. Apesar 

de ser um número com potencial de crescimento, a sua localização em alguns pontos estratégicos permite 

que exista um agradável grau de limpeza e sanidade pública na generalidade da área de análise. 

Observam-se também algumas vias como mobiliário urbano, particularmente de bancos, elementos 

essenciais para a usufruição do espaço público pela população local e visitante. 
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3.5. Equipamentos 

Na ARU de Sendim verifica-se a presença de alguns equipamentos públicos, nomeadamente a Junta de 

Freguesia, um Posto Territorial da GNR, Bombeiros Voluntários, o Jardim de Infância e Escola Básica de 

Sendim, um conjunto de equipamentos religiosos onde se incluem várias igrejas/capelas e equipamentos 

desportivos, nomeadamente três campos de jogos (um de grande dimensão e dois de pequena 

dimensão), um pavilhão/sala de ginástica e uma piscina pública ao dispor da comunidade. 

 

 
Figura 38 - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sendim 

 

Importa ainda mencionar a existência de um posto CTT, bem como a extensão de saúde de Sendim. A 

freguesia é também sede de várias associações desde o Grupo Desportivo de Sendim, Associação de Caça 

e Pesca de Sendim, ASARTE – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Termo de Sendim e outros 

equipamentos de cariz cultural como a Casa do Artesanato, Casa do Pauliteiro, Casa da Cultura, Centro de 

Música Tradicional “Sons da Terra” e, no âmbito social, a Casa da Criança Mirandesa. Dessa forma, 

destacam-se as seguintes: 

: A Casa do Pauliteiro é um equipamento que visa salvaguardar a tradição secular de Sendim – os 

pauliteiros. Dessa forma, a antiga sede da Junta de Freguesia foi requalificada para acolher um 

núcleo museológico bem como uma sala de conferências, onde é possível para os visitantes 

assistir a um vídeo sobre os pauliteiros; 
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Figura 39 - Pauliteiros de Sendim 

 

: O Centro de Música Tradicional “Sons da Terra” foi criado em 2002 com o objetivo de possibilitar 

o estudo e promover a cultura tradicional do nordeste transmontano. Uma das principais 

vocações do centro é o tratamento, catalogação e disponibilização de recolhas sobre as tradições 

transmontanas, em particular da música tradicional mirandesa, através de um conjunto muito 

alargado de materiais (sons, filmes e documentação variada); 

: A Casa da Criança Mirandesa é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que engloba 

não só uma creche, como também um Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário. 

Relativamente à sua ocupação, tem capacidade para 27 utentes na sua estrutura residencial e 

no ano letivo 2017/2018 estavam inscritas 26 crianças na creche. 

 

 
Figura 40 - Casa da Criança Mirandesa 

 

A localização dos equipamentos existentes dentro da ARU pode ser observada na Figura 41
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Figura 41 - Distribuição no mapa da ARU da localização dos equipamentos
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3.6. Património 

A ARU de Sendim destaca-se, do ponto de vista patrimonial, pela presença de elementos históricos e 

imóveis de grande valor identitário, nomeadamente de cariz religioso. A Direção-Geral do Património 

Cultural (DGPC) identifica 12 elementos patrimoniais presentes na União de freguesias de Sendim e 

Atenor, dos quais 9 estão localizados no território delimitado pela Área de Reabilitação Urbana do 

presente documento e nas suas imediações (Tabela 6): 

 

Tabela 6 - Património da União de freguesias e na ORU 
Fonte: SPI com base na informação da DGPC 

Identificação do património  Classificação 

Capela de Nossa Senhora dos Remédios  - 

Capela de S. Sebastião  - 

Capela do Senhor da Boa Morte  - 

Cruzeiro de Sendim  - 

Estação Ferroviária de Sendim  - 

Fonte do Lugar  - 

Fonte em Atenor  - 

Fonte em Sendim  - 

Igreja Paroquial de Atenor  - 

Igreja Paroquial de Sendim / Igreja de Santa Bárbara  - 

Igreja Paroquial de Teixeira / Igreja de São Bartolomeu  Em estudo 

Posto da Guarda Fiscal, GF, de Sendim / Posto da Guarda Nacional 

Republicana, GNR, de Sendim 
 - 
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A revisão do PDM de Miranda do Douro18, menciona também outros elementos patrimoniais de relevo 

para além dos referidos pela DGPC, sendo de destacar o Ermitério «Os Santos» ou a Capela de S. Paulo 

IV.  

Entre os mencionados anteriormente, destacam-se os seguintes: 

: A Igreja Matriz de Sendim/Igreja de Santa Bárbara, com um retábulo das almas do Séc. XIV; é 

de planta longitudinal, de uma só nave e capela-mor retangulares. A sua fachada é rasgada por 

um portal de arco completo assente em duas pilastras, encimado por arquitrave, sobrepondo-se 

um nicho com a imagem de Santa Bárbara. 

: O Ermitério «Os Santos», classificado como Imóvel de Interesse Público desde 2006, é um abrigo 

com frescos hagiográficos (de culto aos Santos) executados no século XVIII, onde foram 

identificadas esculturas e sepulturas rupestres. 

: A Capela do Senhor da Boa Morte, construída em 1759, é de arquitetura barroca e rococó, é 

uma capela de planta longitudinal composta por nave e capela-mor mais estreita com coberturas 

diferenciadas em falsas abóbadas de berço em estuque. As fachadas são rasgadas por janelas e 

portas travessas em arco abatido e o interior carateriza-se pelo retábulo-mor em talha dourada 

rococó, de planta reta e um eixo. 

: O Cruzeiro de Sendim, datado de 1907, possui um soco quadrado constituído por três degraus 

moldurados, fuste cilíndrico com entase, historiado a toda a volta e capitel de tipo coríntio com 

representações de anjos, encimado por cruz latina de secção quadrada contendo inscrita uma 

cruz de braços iguais. Entre as várias representações, no fuste representam-se imagens em baixo-

relevo alusivas à Paixão de Cristo, uma figura masculina exibindo o Santo Sudário com a face de 

Cristo marcada, a vara de hissopo e a lança. 

 

18 Versão revista mais recente, publicada pelo Aviso n.º 11145/2015 (DR 2ª série, n.º192, 01/10/2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Im%C3%B3vel_de_Interesse_P%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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Figura 42 - Alguns elementos do património em Sendim 

 

São também de realçar a Fonte do Lugar e a Estação Ferroviária de Sendim apesar desta última já não 

pertencer ao perímetro da ARU: 

: A Fonte do Lugar é uma construção em granito da Idade Média, de estilo românico uma vez que 

é a reconstrução de uma fonte romana. É coberta externamente com telhado de 2 águas e 

internamente abobadada, tendo átrio rebaixado, possui fontaínhas na base da parede fundeira 

do tanque e escadas de acesso ao interior do tanque no lado esquerdo da fachada. 

: A Estação Ferroviária de Sendim foi uma gare da Linha do Sabor, inaugurada em 1938 e 

encerrada em 1988. Do edifício destacam-se os painéis de azulejos da autoria de Gilberto Renda 

alusivos a monumentos e atividades agrícolas da região e o facto de ainda conservar o edifício 

de passageiros, o cais coberto fechado, o edifício das instalações sanitárias, um edifício de 

habitação e um depósito de água. 

 

https://mjfs.wordpress.com/wiki/Granito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Sabor
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Figura 43 - Fonte do Lugar e Estação Ferroviária de Sendim 

 

Relativamente ao património arqueológico em Sendim estão identificados vestígios da Capela de S. Paulo, 

S. Paulo II e S. Paulo III, Navalhos (habitat) e Navalhos 1 (arte rupestre), vários povoados abertos (Trampas 

Carreiras, Olgas, Fragosa, Santos), povoados fortificados (Picão dos Caneleiros ou Picão dos Arteiro, Castro 

Sendim, Castro Abelheira, Penha Labouça), abrigos (Fai as Malas I e II) e fornos (Forcaleiro). 

A localização do património identificado pela DGPC pode ser observada na Figura 44. 

 



MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DE SENDIM - CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

 

 

Figura 44 - Localização do património na ARU de Sendim 
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4. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E REGULAMENTAR 

4.1. Introdução 

O processo de delimitação ARU de Sendim e da definição da respetiva Operação de Reabilitação Urbana 

está plenamente enquadrado com o RJRU e alicerçado nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de 

nível nacional e regional, nomeadamente o Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território 

(PNPOT) e o Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Norte (PROT-Norte). 

Além destes, existem ainda os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), que figuram no 

Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro e traduzem para o âmbito local o quadro de desenvolvimento 

do território estabelecidos nos instrumentos de natureza estratégica nacional e regionais. Destes, 

destaca-se o Plano Diretor Municipal que reflete as preocupações, as orientações e os objetivos 

estratégicos emanados dos programas nacionais e planos regionais. 

Além destes instrumentos, a conceção e execução de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

terá, obrigatoriamente, de considerar as orientações estratégicas e regulamentares dos Quadros 

Estratégicos Comuns 2014-2020 e 2021-2027. Assim, entende-se que o tanto o atual ciclo de Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) como o próximo, estabeleceram diretrizes estratégicas e 

operacionais que estão alinhadas com as políticas e metas europeias, as quais deverão constatar nas 

políticas nacionais, regionais e locais de reabilitação urbana. 

No caso do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sendim, o alinhamento com estes 

instrumentos e estratégias visa, por um lado, garantir a necessária aproximação às práticas nacionais e 

europeias, nomeadamente aquelas que pretendem o desenvolvimento sustentável das cidades. Por outro 

lado, visa criar as oportunidades de financiamento das operações de reabilitação urbana e, ainda, 

estabelecer as condições de implementação do Programa junto dos diferentes parceiros, que se 

traduzirão em poderes acrescidos para as entidades gestoras do Programa e em benefícios fiscais às 

entidades que contribuem para a sua prossecução. 
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4.2. Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado através da Lei 58/2007 

de 4 de Setembro, representa um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que 

estabelece as grandes e mais relevantes opções para a organização do território nacional, apresenta o 

quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e confere 

instrumentos de cooperação com os demais estados-membros para a organização do território da União 

Europeia. 

Segundo o relatório que acompanha o referido plano, a sub-região onde se inscreve o município de 

Miranda do Douro, caracteriza-se por um espaço em despovoamento, com perdas (as maiores do País) 

de população que acumulam valores negativos no crescimento natural e nos saldos migratórios. 

No que diz respeito ao dinamismo económico, as NUTS III designadas no documento como Douro e Alto 

Trás-os-Montes (analisadas em conjunto no documento) encontram-se “entre as posições mais baixas em 

termos de PIB per capita. A evolução de longo prazo tem sido para uma perda continuada de peso na 

economia do País, não representando no conjunto mais de 2,7% do PIB nacional”.  

O cenário demográfico de base aponta para que continue a perda de população, podendo registar-se até 

2020 uma redução de cerca de 20% em relação aos atuais 445 mil habitantes. Este declínio é incompatível 

com crescimento económico, apontando os cenários de baixa expansão do PIB para que a população não 

desça muito abaixo dos 430 mil habitantes, o que coloca a questão da capacidade deste território atrair e 

fixar população em idade ativa. 

Ainda assim, o PNPOT reconhece que “Há grandes manchas de agricultura potencialmente competitiva 

(vinho, azeite, pomares). No Douro e Trás-os-Montes tem vindo a ser feito um grande esforço bem-

sucedido de qualificação dos vinhos e esta é uma zona importante na produção de azeite e frutos, 

identificando-se investimentos relevantes na produção de castanha”. O concelho de Miranda do Douro é, 

por conseguinte, reflexo desta constatação, não só pela elevada proporção de população empregada no 

setor primário, mas também pelo seu potencial enquanto reconhecido produtor de bens agroalimentares 

de elevada qualidade reconhecida. 

Este plano estabelece ainda um conjunto de medidas de cariz estratégico para reverter a situação atual 

da região, que devem ser alvo de atenção tendo em conta a presente ARU, nomeadamente: 

: Inserir este território nas grandes redes de transportes internacionais, concluindo os principais 

IP que servem a região, com especial relevância para a ligação do IP4 à rede Europeia de 

Autoestradas através de Zamora e do IP3 à Autovia das Rias Baixas através de Chaves; 
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: Desenvolver o cluster do turismo, explorando as múltiplas potencialidades existentes; 

: Reforçar o sistema urbano, potenciando os eixos ao longo do IP3 (Lamego-Régua, Vila Real e 

Chaves) e ao longo do IP4 (Vila Real-Mirandela-Bragança), incluindo centralidades potenciais 

num quadro de cooperação intermunicipal e de qualificação das cidades; 

: Reforçar a cooperação transfronteiriça, promovendo a cooperação interurbana para liderar 

projetos de valorização do território transfronteiriço e de exploração dos mercados de 

proximidade; 

: Proteger os produtos regionais de qualidade, preservando os territórios e o quadro ambiental da 

sua produção; 

: Organizar uma rede de centros de excelência em espaço rural, notáveis pela qualidade do 

ambiente e do património, pela genuinidade e qualidade dos seus produtos, pela 

sustentabilidade de práticas de produção e pelo nível dos serviços acessíveis à população; 

: Acelerar os planos de ordenamento das áreas protegidas, transformando-as em elementos 

estratégicos de desenvolvimento territorial; 

: Assegurar a sustentabilidade dos serviços coletivos e de administração numa ótica de equidade 

social e de combate ao despovoamento, reforçando a dimensão funcional dos principais 

aglomerados numa perspetiva de especialização, complementaridade e cooperação. 

Do ponto de vista estratégico, o PNPOT assenta num conjunto de objetivos estratégicos focados no 

desenvolvimento do território: 

: Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos 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, atlântico e global;  

: Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte 

à integração e à coesão territoriais;  

: Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos 

e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social;  

: Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública;  



MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DE SENDIM - CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

 

: Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, 

ativa e responsável dos cidadãos e das instituições.  

 

4.3. Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) é um instrumento de gestão 

territorial que visa criar condições de harmonia, equilíbrio e sustentabilidade do sistema urbano da Região 

Norte através de um modelo territorial, relativamente comum a todas as cidades da região.  

Enquanto documento estratégico de referência para a região Norte, foram estabelecidos eixos 

estratégicos de atuação, vertidos na Tabela 7, que refletem as vocações e potencialidades de 

desenvolvimento do território. 

 

Tabela 7 - PROT-Norte - Eixos estratégicos e respetivas medidas  
Fonte: PROT-Norte 

Eixos Estratégicos Medidas 

Consolidação do 
Sistema Urbano 

: Estabelecimento de uma matriz policêntrica da rede urbana, com base numa 

combinação de elementos de hierarquia com elementos de complementaridade, 

explorando as virtualidades dos efeitos de rede 

: Valorização e promoção, como componentes essenciais da sua atratividade e 

competitividade, dos elementos de excelência e dos vetores de qualificação tanto 

dos meios urbanos propriamente ditos como dos nós de especialização funcional 

(plataformas logísticas, polos de ciência e tecnologia, infraestruturas de 

acolhimento empresarial), de sustentação e fomento das economias de 

aglomeração, da intensificação tecnológica e da competitividade da base 

económica e das atividades da região 

Conformação e 
concretização das 
Redes e Sistemas 
Fundamentais de 
Conectividade 

Articulação entre pontos nodais da estrutura territorial da região e destes com o 

exterior, como elemento fundamental de fomento da competitividade, do reforço da 

mobilidade e da promoção de maior equidade territorial: 

: Grandes infraestruturas e interfaces de transporte (portuários e aeroportuários) 

: Rede rodoviária estruturante 

: Redes ferroviárias de alta velocidade e convencional (suburbana / interurbana / 

regional) 

: Redes telemáticas 
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Eixos Estratégicos Medidas 

: Sistemas de transportes e de comunicações, tendo em vista garantir níveis 

adequados de articulação/conexão entre os centros urbanos e uma acessibilidade 

alargada a equipamentos e serviços básicos (serviços de proximidade) 

Conservação e 
Valorização do Suporte 
Territorial 

: Proteção e qualificação dos valores naturais, ambientais e patrimoniais 

: Controlo e gestão das situações de riscos naturais e tecnológicos (identificação, 

medidas de prevenção, monitorização), e atenuação/eliminação dos passivos 

ambientais (recuperação de situações degradadas, eliminação/desagravamento de 

fontes poluidoras) 

Gestão Sustentada dos 
Recursos Produtivos 
de dependência 
territorial 

: Aproveitamento do potencial hídrico numa ótica de sustentabilidade do recurso 

(reserva estratégica de água, produção de eletricidade, abastecimento, rega, 

desporto e lazer, valorização paisagística, elemento de atenuação e controle do 

risco, reequilíbrio ambiental) 

: Sustentabilidade energética, na dupla vertente de promoção do aumento da 

eficácia nos consumos energéticos e de reforço da componente da produção 

energética a partir de fontes renováveis (eólica, hídrica, geotérmica, biomassa) 

: Consideração das especificidades da Zona Costeira, em termos da necessária 

compatibilização das suas potencialidades com as fragilidades do seu suporte 

biofísico 

: Exploração da fileira dos recursos geológicos e hidrogeológicos 

: Exploração das fileiras vitivinícola, agropecuária e silvo-pastoril, com relevo 

especial para o desenvolvimento de “nichos de qualidade” (produtos certificados, 

DOC) 

: Exploração sustentada dos recursos florestais e espaços associados, e ainda dos 

recursos cinegéticos, apícolas e aquícolas das águas interiores, e outros 

diretamente associados à floresta e às atividades silvícolas 

: Exploração da fileira do turismo 

 

Para a concretização das ambições do território e prossecução destes eixos estratégicos, o PROT-Norte 

estrutura um sistema urbano regional assente em cinco níveis (Figura 45): Aglomeração Metropolitana 

do Porto; cidades de Equilíbrio Territorial; cidades Regionais e Conjuntos Regionais de Cidades; Centros 

Estruturantes Sub-Regionais; e Centros Estruturantes Municipais. 
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Figura 45 - Modelo Territorial da Região Norte 

Fonte: PROT-Norte (2009) 

 

Neste enquadramento, o município de Miranda do Douro está classificado como Centro Estruturante 

Municipal, pelo que se entende estar capaz de desempenhar um conjunto alargado de funções urbanas 

fundamentais para a coesão territorial e para a consolidação da rede de proximidade. Em conjunto com 

os Municípios dos níveis superiores, o município de Miranda do Douro, neste caso na freguesia de Sendim, 

deverá desempenhar um papel estruturante para reverter “o declínio demográfico e socioeconómico e a 

crescente marginalização do seu território no contexto nacional e europeu”. 

 

4.4. Plano Diretor Municipal 

O PDM estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do 

território e de urbanismo e outras políticas urbanas, articulando e as orientações estabelecidas pelos IGT 

de âmbito nacional e regional, estabelecendo assim, o modelo de organização espacial do território, ao 

nível do município. 

Os elementos constituintes do PDM de Miranda do Douro19 refletem e concretizam opções estratégicas 

de ocupação do território do município, constituindo o instrumento definidor das linhas gerais de política 

 

19 Versão revista mais recente, publicada pelo Aviso n.º 11145/2015 (DR 2ª série, n.º192, 01/10/2015). 
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de ordenamento físico e de gestão urbanística do território municipal, tendo em atenção, 

designadamente, os objetivos de desenvolvimento definidos para o território municipal. 

Especificamente, são objetivos do PDM (Art. 2º): 

Reforço da coesão territorial: 

: Reforço das acessibilidades externas e internas; 

: Estabelecimento de uma rede de equipamentos equilibrada; 

: Requalificação dos núcleos urbanos e incentivo à reabilitação; 

: Acréscimo da dotação infraestrutural básica. 

Modernização e diversificação dos setores económicos e produtivos 

: Relocalização e estruturação dos espaços de caráter empresarial; 

: Promoção e divulgação dos produtos regionais; 

: Promoção do turismo cultural e do turismo no espaço rural e turismo de natureza; 

: Promoção e valorização das atividades produtivas em espaço rural, apoiando os usos 

agroflorestais diversificados e extensivos e as práticas de produção associadas. 

Valorização do património 

: Garantia do equilíbrio dos sistemas naturais e da paisagem; 

: Valorização da multiplicidade da paisagem no desenvolvimento agro rural, promovendo o 

caráter extensivo das práticas de gestão agrícola, florestal e silvo pastoril; 

: Preservação e divulgação da identidade histórica dos lugares e dos elementos e sítios histórico-

culturais. 

De referir que o PDM define Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) (Art.ºs 72º, 73º e 

74º) para as quais prevê a elaboração de planos. Especificamente para Sendim, o PDM delimita várias 

UOPG, como se observa na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Conteúdos Programáticos das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) para Sendim 

Conteúdos Programáticos das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) 

UOPG 2 

Vila de Sendim (aglomerado urbano) 

: Reforçar a centralidade da vila através da manutenção e reforço 

dos equipamentos existentes; 

: Reforçar a urbanidade da vila através da promoção da 

articulação e coesão entre as diversas áreas que constituem o 

tecido urbano; 

: Promover a reestruturação e/ou renovação urbana dos tecidos 

urbanos existentes, melhorando a sua articulação; 

: Garantir a melhor integração das áreas edificadas face à 

paisagem rural dominante, contribuindo assim para a 

valorização das componentes ambiental, económica, social, 

estética e simbólica; 

: Preservação e valorização da estrutura ecológica urbana e sua 

articulação com os espaços públicos; 

: Definição dos critérios de localização e de inserção urbanística, 

bem como de dimensionamento dos principais equipamentos 

de utilização coletiva; 

: Ampliar a rede de infraestruturas básicas, melhorar as já 

existentes e reequacionar os perfis dos principais acessos. 

UOPG 5 

Área empresarial de Sendim 

: Criação de uma área empresarial que promova a deslocalização 

de atividades dispersas, tirando partido das acessibilidades e 

das condições topográficas do local. 

UOPG 8 

Área envolvente da estação de 

Sendim 

: Recuperação do edificado de valor patrimonial e integração de 

atividades de promoção e dinamização turística e económica 

como espaços comerciais de produtos regionais, espaços 

polivalentes para atividades culturais, de recreio e de lazer. 

Fonte: Revisão do Plano Diretor Municipal de Miranda do Douro, 2015 
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5. QUADRO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL 

A organização dos serviços municipais de Miranda do Douro (Figura 46) obedece ao modelo de estrutura 

hierarquizada, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 9.º, e do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro. 

Por sua vez, com vista à concretização da reorganização dos serviços municipais, no uso de competências 

próprias e sob proposta do Presidente da Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 7.º, do Decreto-

Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, foram criadas unidades orgânicas flexíveis e definidas as respetivas 

atribuições e competências. 

Assim sendo, a estrutura nuclear dos serviços municipais de Miranda do Douro é constituída pelas 

seguintes Unidades Orgânicas Flexíveis, nomeadamente:  

: Divisão Administrativa e Financeira (DAF): responsável por Serviço de apoio aos órgãos 

municipais, notariado e contratos; Serviço de Pessoal; Serviço de contabilidade, património e 

aprovisionamento; Serviço de armazéns; Serviço de Balcão Único, taxas, licenças, metrologia e 

execuções fiscais; Tesouraria. 

: Divisão de Obras Municipais (DOM): responsável por Apoio Administrativo; Obras Municipais; 

Águas e saneamento; Viaturas e Parque de Máquinas; Unidade de organização e gestão de 

infraestruturas públicas. 

: Divisão de Ambiente e Gestão Urbana (DAGU): responsável por Apoio Administrativo; 

Urbanismo, Obras Particulares e Loteamentos; Ambiente e Salubridade; Mercados e Feiras; 

Espaços Públicos; Cemitério Municipal. 

: Divisão Sociocultural (DSC): Apoio Administrativo; Educação e Formação Profissional; Habitação, 

Ação Social, Igualdade e Saúde; Cultura; Turismo; Desporto, juventude e tempos livres; Biblioteca 

e Arquivo 

: Unidade Municipal de organização e gestão de infraestruturas públicas, integrada na DOM 

: Unidade Municipal-Jurídico e de Contencioso. 

Os gabinetes e serviços não integrados em unidades orgânicas flexíveis, são os seguintes: 

: Gabinete de Planeamento, Desenvolvimento e Controlo; 

: Gabinete de Apoio ao Agricultor e de Desenvolvimento Rural. 
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Atualmente, a gestão dos aspetos relacionados com a regeneração urbana, concentra-se Divisão de 

Ambiente e Regeneração Urbana que enquadra entre as suas competências: 

: Urbanismo: A gestão de todo o planeamento urbanístico do concelho, garantindo, acompanhar 

as iniciativas, estudos e planos da administração central e regional que tenham incidência no 

desenvolvimento do município, participar na elaboração do Plano Diretor Municipal e demais 

planos, propor normas e regulamentos para a utilização do solo urbano, colaborar no 

planeamento e programação da atividade Municipal no domínio da produção e recuperação de 

habitação, preservar as características do parque habitacional municipal e privado, sugerir, 

precedendo vistoria, a ordem de demolição total, parcial ou beneficiação de construções que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança pública. 

: Ambiente e Salubridade: Colaborar na execução de medidas de defesa e proteção do meio 

ambiente, propor e colaborar em ações de proteção da qualidade de vida da população, 

colaborar com os serviços de fiscalização das atividades económicas e salubridade pública, gerir 

e coordenar as equipas de pessoal afeto ao serviço, promover e executar os serviços de limpeza 

pública, fixar e publicitar os horários e itinerários para o transporte do lixo, varredura e lavagem 

de ruas, praças e logradouros públicos, promover a distribuição e colocação nas vias públicas de 

contentores de resíduos sólidos, promover ações de sensibilização junto da população, de forma 

a obter a colaboração ativa na recolha e tratamento dos resíduos sólidos, estudar e executar 

medidas relativas ao depósito, tratamento e ou aproveitamento dos resíduos sólidos. 
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Figura 46 - Organograma da Câmara Municipal de Miranda do Douro. 
Fonte: Câmara Municipal de Miranda do Douro 
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6. ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) focada na área de intervenção permite 

sistematizar os resultados das diferentes análises realizadas, focando os pontos que deverão ser tidos em 

consideração na definição do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. 

Esta ferramenta apresenta um grau de utilidade elevado uma vez que permite uma fácil identificação dos 

pontos fortes atuais, que poderão ser os seus motores de evolução, das áreas de melhoria, para as quais 

devem ser desenhadas estratégias específicas, das oportunidades, que refletem as influências externas 

positivas que importa aproveitar, e das ameaças, que importa conhecer em profundidade e se pretendem 

prevenir. 

 

Tabela 9 - Análise SWOT 
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 : Valor identitário, histórico e 

patrimonial 

: Importante presença de comércio 

e serviços, particularmente da 

horeca 

: Qualidade natural da envolvente 

: Envelhecimento demográfico; 

: Existência de focos de degradação 

do edificado no interior da ARU 
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: Disponibilidade de apoios para a 

regeneração urbana no âmbito do 

Acordo de Parceria (2014-2020) 

: Potencial das relações 

transfronteiriças 

: Debilidades económicas do País; 

: Concorrência de outras freguesias 

e vilas; 

: Dependência dos serviços públicos 

e dos serviços sociais e pessoais; 

: Redução da população em idade 

ativa face à idade da reforma. 
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A análise cruzada das quatro áreas acima apresentadas (Tabela 9Tabela 9 - Análise SWOT) permitirá obter 

algumas orientações complementares como as potencialidades, os constrangimentos, as vulnerabilidades 

e os principais problemas do território, inputs que serão obrigatoriamente considerados na elaboração 

da estratégia de intervenção. 


