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Ordenamento do Território – Planos Territoriais

• Gestão dos recursos considerando a Aptidão dos solos;

• Identificação das áreas perigosas e de risco;

• Proteção dos valores naturais e culturais;

• Classificação dos Usos do solo;

• Estabelece Normas de Utilização e de Edificabilidade para os

Usos de Solo previstos.

Resultados da Participação PÚBLICA:

• Formulação de Sugestões, pedidos de esclarecimentos e Reclamações.  

Objectivos e âmbito da intervenção



Objectivos e âmbito da intervenção

Paisagem – Planos de Paisagem

• Aumentar a perceção da população acerca da identidade e do caracter

local da Paisagem;

• Promover a proteção, a gestão e o ordenamento da Paisagem;

• Incluir todos os tipos de paisagens;

• Participação pública.

 Resultados da participação pública – Metodologia Participativa

• Envolvimento da comunidade e partilha de informação;

• Sensibilização, participação e transmissão de conhecimentos.



Plano de Paisagem das Terras de Coura



Parceiros e apoios 

• Câmara Municipal de Paredes de Coura;

• Valminho Florestal, Associação de Produtores Florestais do
Vale do Minho;

• Centro de Estudos Arnaldo Araújo (CEAA)/ESAP, Unidade

de I&D FCT 4041, grupo de investigação em Arquitectura,

Território e Paisagem;

• Leiras do Carvalhal, Ldª, empresa privada vocacionada para

a intervenção na área ambiental e da paisagem.

Financiamento -



Quadro conceptual e metodológico

2000 – Convenção Europeia da Paisagem (CEP)

2004 – “Contributo para a Identificação e Caracterização 
da Paisagem em Portugal Continental”, 
DGOTDU/UÉvora

2008 – Estratexia da Paisage Galega

2014 – La planificació del paisatge en l´àmbit local
a Europa (Catalunha)

2015 – Política Nacional da Arquitectura e da
Paisagem (PNAP)



Faseamento do Plano de Paisagem

Etapa 1 – PLANEAMENTO (out. 2016 – out. 2017)

Etapa 2 – IMPLEMENTAÇÃO (dez. 2017 – jun. 2018) 

- Caracterização territorial para definição das subunidades de paisagem;

- Definição dos objectivos de qualidade paisagística das Subunidades;

- Elaboração do Programa de Gestão.

- Implementação do Programa de Acção;

- Execução de medidas e ações.

ENVOLVIMENTO DAS AUTARQUIAS LOCAIS

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL



Programa de Gestão

MEDIDAS E AÇÕES PROPOSTAS

As medidas propostas destinando-se à proteção, gestão e 

Ordenamento da Paisagem e inscrevem-se nos seguintes âmbitos:

1 – Medidas transversais,  que concorrem para operacionalizar

globalmente os objetivos de qualidade paisagística, assim como

a implementação do Plano de Paisagem;

2 – Medidas gerais, que ocorrem em todo o território

municipal e que têm por objetivo cumprir OQP;

3 – Medidas por subunidade de paisagem, dizem respeito a cada

uma das subunidades de paisagem.



A Participação pública – Como ?

 Sessões

 Inquéritos

 Participação on-line

 Ações - desenhos



A Participação pública – Com quem ?

• População em geral;

• Autarcas locais (Juntas de Freguesia e 

Assembleias Municipais);

• Funcionários da Autarquia;

• Grupos Associativos e Agentes de 

Desenvolvimento local;

• Empresários de Turismo;

• Escolas de todos os graus de Ensino;

• Creches e ATL.



A Participação pública – Quando ? Em que fases ?

1ª Fase: Perceção da Paisagem pela população;

2ª Fase: Caracterização e Definição das Subunidades de paisagem;

3ª Fase: Elaboração do Programa de Gestão.

Etapa 1 – PLANEAMENTO 

Etapa 2 – IMPLEMENTAÇÃO 

- Implementação do Programa de Acção;

- Execução de medidas e ações.



A Percepção da paisagem pela 

população

 Público envolvido

Sessões públicas



Inquérito sobre a Paisagem Courense

Inquérito sobre as paisagens de Paredes de Coura 
 

 

 
 
 

 Dados pessoais   

Em que freguesia vive?  Idade:  

Quero manter-me informado/a sobre o processo de participação pública  Sim  Não 

Gostaria de participar com acções para contribuir para a melhoria das 
paisagens de P. Coura  Sim  Não 

 
Se assinalou sim em qualquer uma das respostas acima, indique o seu e-mail: 

 

Nome e sobrenome (*): 

 
(*) Opcional 
 

 As paisagens quando são visitadas ou contempladas provocam emoções. O que lhe sugere a paisagem de 
Paredes de Coura: (Coloque um � ) 

 
… harmonia e beleza                                             … que contribui para a manutenção da biodiversidade  

… um sentimento de pertença                               … que gera um valor económico  

… boas memórias                                                  … que se destaca pela sua história  

… uma sensação de insegurança                         … que tem valor do ponto de vista espiritual  

… uma percepção de desordem e desleixo          … que é um bom exemplo de paisagem  

 
 Cada um de nós sente as paisagens de maneira diferente. Marque com um �  em que estado entende que a 

paisagem está e em qual delas faria as actividades abaixo identificadas.  
 

Urbana Agrícola Serrana Industrial Fluvial 
      

Bom estado  
Estado regular  
Mau estado 

 
Que actividades faria nestas paisagens?  
 
Descansar / repousar  
Passear / conviver  
Fazer exercício (correr, bicicleta, etc.)  
Outras ________________________________________ 

 
 Alguns fenómenos naturais e actividades humanas degradam/estragam a qualidade das paisagens. Assinale 

com um � , em cada imagem, os aspectos que mais o preocupam. 
 

 

1. Campos e 
armazéns agrícolas 

 

2. Destruição das 
florestas pelos 

em mau estado incêndios 

 Muito  Muito 

 Pouco  Pouco 

 Nada  Nada 
 

 

5. Aspecto exterior 
dos edifícios/áreas 

 

6. Transformação 
dos Espaços 

industriais Naturais 

 Muito  Muito 

 Pouco  Pouco 

 Nada  Nada 

 
 
 
 
 
  
 

 

3. Presença de 
estradas e  

 

4. Aspecto dos 
postes, cartazes e 

auto-estradas outros 

 Muito  Muito 

 Pouco  Pouco 

 Nada  Nada 
 

7. Estado/aspecto 
exterior dos  

 

8. Presença de 
equipamentos  

edifícios e outros 

 Muito  Muito 

 Pouco  Pouco 

 Nada  Nada 

Quer apontar outro(s)?   
 

    
 

DEPOIS DE PREENCHER, ENTREGUE EM: 
 

Município de Paredes de Coura. Largo Visconde de Mozelos, 4940-909 Paredes de Coura. 
Horários: 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00. 

Obrigado pela vossa colaboração! 
 Adaptado do "Enquesta sobre els paisatges de Granollers"



Subunidades de Paisagem

Ponte de Lima

Monção

VNCerveira

Valença

Arcos de Valdevez



Inquérito sobre as Subunidades de Paisagem



Resultado espacial da participação pública



Resultados da participação pública

- na definição dos limites das

subunidades;

- na identificação das subunidades, ao

nível das suas designações.

• Envolvimento da comunidade;

• Interesse dos Autarcas locais; 

• Integração das propostas da comunidade:



Resultados da participação pública

Discussão com a população sobre as

medidas, ações ou projetos de

ordenamento de gestão ou

proteção da paisagem.



Resultados da participação pública

• Sessões participativas - 34

• Respostas em inquéritos – 445

• População envolvida – cerca de 505.



Execução de Medidas e Ações

Ações de Sensibilização realizadas



Execução de Medidas e Ações

Ficha de Projetos Tipo

Intervenção nas Áreas de Ecopontos



Observatório da Paisagem -

• Criado em 2017;

• Responsável pela implementação de diversas ações e medidas.

Implementação do Programa de Gestão

A sua intervenção contempla diversos âmbitos e escalas. Terá como

principal missão a integração numa rede constituída por diversas

entidades públicas e privadas internacionais, nacionais e regionais

visando a discussão e a partilha de políticas públicas participativas para a

gestão da paisagem. Ao nível local deverá colaborar na organização de

ações de divulgação pública e de sensibilização para a temática da

Paisagem e para a sua valorização.



Observatório da Paisagem

- Câmara Municipal de Paredes de Coura;

- IBERICAGROFOREST - Associação Florestal Ibérica;

- Valminho Florestal, Associação de Produtores Florestais do Vale do Minho;

- Centro de Estudos Arnaldo Araújo (CEAA)/ESAP, Unidade de I&D FCT 4041

- Leiras do Carvalhal, Ldª



Observatório da Paisagem

Trabalho desenvolvido

Tem tido um papel determinante no desenvolvimento das ações

de sensibilização da população e da administração local,

visando a concretização de uma cultura de paisagem.

Tem implementado diversas ações de participação pública e de

divulgação do Plano de Paisagem trocando experiências sobre a

temática em fóruns técnicos.

Foram efetuados, entre outros, contactos, na implementação das medidas,

com:

- ICNF;

- Infraestruturas de Portugal;

- Centro de Ecologia Funcional da Universidade Coimbra;

- Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra;

- Quercus.



Observatório da Paisagem

Trabalhos em desenvolvimento

Aplicação programa de sensibilização na promoção da ação pública 

e participativa junto da população, nos seus diversos públicos e 

escalões etários, para o próximo ano:

• Combate às Plantas Invasoras, através da realização de ações de 

divulgação e identificação das espécies, do seu mapeamento e do 

combate mais adequado;

• Sensibilização para a necessidade da separação dos resíduos e 

da sua correta deposição; através da realização de campanhas de 

recolha de lixo, de ações de sensibilização para dar conhecimento 

sobre os novos locais de recolha;

• Diminuição do uso de glifosato na manutenção dos Espaços 

verdes municipais e particulares; realização de ações locais, nas 

várias freguesias tentando dar a conhecer à população a utilização de 

produtos alternativos e adesão à campanha “Não aos glifosatos”. 



Adesão das Juntas na Elaboração de Planos à 

escala da Freguesia

• Plano de Paisagem da Freguesia de Coura

Sessão pública de apresentação à Comunidade – Agosto de 2018

• Compromisso igualmente assumido pela Freguesia de Agualonga.



Muito obrigada !


