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 INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo geral a elaboração do Plano Estratégico de Carregal do Sal, um 

instrumento estratégico que define de forma estruturada, fundamentada e orientada para a ação, um 

conjunto de iniciativas concretas para a promoção da competitividade e coesão no concelho.  

Este objetivo geral é concretizado através de um trabalho de proximidade com a Câmara Municipal de 

Carregal do Sal e da implementação de um processo mobilizador e sustentado nas melhores práticas. 

Ao objetivo geral estão associados os seguintes objetivos específicos: 

: Estruturação de uma abordagem metodológica participativa e mobilizadora de 

suporte à promoção da competitividade e coesão, com o envolvimento dos agentes 

de desenvolvimento do concelho e região; 

: Caracterização do contexto atual do concelho em domínios estratégicos 

relacionados com a coesão social, competitividade e sustentabilidade e diagnóstico 

dos principais desafios e oportunidades; 

: Definição conjunta de estratégia de desenvolvimento do concelho e estratégias 

setoriais e identificação de projetos estruturantes, a implementar a curto, médio e 

longo prazo, que concorram para afirmar o concelho de Carregal do Sal como um 

território competitivo e coeso.  
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1.2. METODOLOGIA 

A metodologia associada à elaboração do Plano Estratégico de Carregal do Sal desenvolve-se em 

quatro etapas desenvolvidas sequencialmente, tal como esquematizado na Figura 1, tendo por base 

um trabalho de proximidade entre a equipa da SPI e a Câmara Municipal de Carregal do Sal.  

Os trabalhos desenvolvidos e estruturados no presente relatório integram a etapa 1.2.  

 

Figura 1. Metodologia de trabalho 

Fonte: SPI, 2016 

 

1.3. TRABALHO DESENVOLVIDO 

No decorrer da etapa 1.2, de caraterização e diagnóstico, foi desenvolvido um trabalho de recolha, 

análise e sistematização de informação e documentação relevante, complementado com a aplicação 

de métodos diretos como reuniões e visitas de campo. A partir da informação recolhida, realizou-se o 

presente diagnóstico estratégico e respetiva matriz SWOT. 

O diagnóstico, dando resposta às preocupações da autarquia, foi estruturado por temas estratégicos 

e basilares para a coerente definição e um quadro de desenvolvimento sustentado do concelho, dos 

quais se destacam o “Emprego e Competitividade”, o “Ordenamento do Território e Obras Públicas”, 

a “Sustentabilidade e Ambiente”, “Cultura” e, complementarmente, a “Educação e Inclusão Social”.  

Na componente da análise de dados destacam-se as agendas estratégicas mais relevantes que 

influenciam o território em análise (escala europeia, nacional, regional e sub-regional), os programas 

e planos com incidência no território de Carregal do Sal e os instrumentos de gestão territorial, em 

especial os de base municipal. Privilegiou-se também a recolha de indicadores estatísticos que 

permitiram caraterizar o concelho nos domínios estratégicos definidos.  

O diagnóstico foi realizado em diversas escalas com o intuito de melhor conhecer o posicionamento 

do concelho de Carregal do Sal no contexto sub-regional, regional e nacional e identificar os pontos 

PLANO ESTRATÉGICO

Etapa 1.1 Planeamento detalhado do projeto 

Etapa 1.2. Caracterização e diagnóstico

Etapa 1.3. Elaboração de plano estratégico do concelho e planos setoriais associados

Etapa 1.4. Apoio na elaboração de candidaturas a programas de apoio financeiro no âmbito dos 
projetos
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fortes, áreas de melhorias, oportunidades e ameaças que devem ser consideradas na estratégia de 

desenvolvimento. 

No que diz respeito aos métodos diretos de recolha de informação, realizaram-se reuniões com 

diferentes interlocutores da autarquia, responsáveis pelos domínios estratégicos identificados (Tabela 

1), nas quais foi possível aferir e conhecer os projetos e iniciativas da autarquia, identificar os 

problemas e desafios que se colocam ao concelho e os recursos e potencialidades locais, bem como 

os parceiros a envolver em fases posteriores de discussão setorial e de implementação da estratégia. 

Tabela 1. Interlocutores da autarquia 

Domínio Interlocutores 

Visão global de desenvolvimento  António Ribeiro 

Emprego e competitividade António Ribeiro 

Sustentabilidade e ambiente José Mário Mendes 

Ordenamento do território e obras públicas 

Luís Figueiredo 

Cristina Silva 

Cultura Rosa Maurício 

Social e educação  

Ana Marília Pego 

Cristina Borges 

Fonte: SPI, 2016 

 

Esta recolha de informação foi complementada com a realização de visitas ao concelho, organizadas 

por freguesias, e precedidas por reuniões com os responsáveis autárquicos. As visitas foram depois 

acompanhadas pelos presidentes das Juntas de Freguesia, proporcionando um contacto direto com 

o território de intervenção e com alguns dos seus agentes, nomeadamente no domínio económico e 

social. 

Tabela 2. Interlocutores das visitas ao território 

Território Interlocutores Data 

Freguesia de Carregal do Sal (incluindo 

aglomerados de Sobral, Papízios, Currelos, Casal 

da Torre, Casal Mendo, Vila Cal) 

António Pinto – Presidente da Junta de Freguesia 

04-10-

2016 

Freguesia de Cabanas de Viriato (incluindo 

aglomerado de Laceiras) 

José Figueiredo – Presidente da Junta de 

Freguesia 

06-10-

2016 

Freguesia de Parada 

Adelino Carneiro – Presidente da Junta de 

Freguesia 

06-10-

2016 

Freguesia de Beijós (incluindo aglomerados de 

Beijós, Pardieiros, Póvoa de Lisboa, Póvoa da 

Pegada) 

Carlos Baptista – Presidente da Junta de 

Freguesia 

Cáritas Paroquial de Beijós 

Casas da Fraga 

10-10-

2016 

Freguesia de Oliveira do Conde (incluindo 

aglomerados de Albergaria, Fiais da Telha, 

Oliveirinha, Vila Meã, Azenha e circuitos 

turísticos/arqueológicos) 

João Bastos – Presidente da Junta de Freguesia 

APCV – polo de Oliveira do Conde 

Quinta das Marias 

10-10-

2016 

 

Fonte: SPI, 2016 
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A conjugação de diferentes métodos permitiu a consolidação de um conhecimento aprofundado sobre 

o concelho e uma perspetiva sobre os desafios que se colocam em diferentes domínios, bem como 

uma pré-identificação de propostas pertinentes a incluir na carteira de ações.  

Complementarmente ao exposto e reforçando a aposta na mobilização e participação da comunidade, 

está prevista a realização de sessões de trabalho com o envolvimento dos vários agentes que 

contribuem para a dinamização do território. Estas sessões terão como instrumento de trabalho o 

presente relatório e terão como objetivo a apresentação e discussão dos resultados da caracterização 

do concelho, a recolha de contributos e eventuais propostas de melhoria, assim como o debate sobre 

potenciais propostas de ações a desenvolver em diferentes domínios.  

No decorrer desta etapa foram identificados parceiros a mobilizar e auscultar no âmbito dos referidos 

debates setoriais (Tabela 3). 

Tabela 3. Sessões de trabalho temáticas - planeamento 

Tema 
Emprego e 

competitividade 

Sustentabilidade e 

ambiente 

/Ordenamento do 

Território  

Cultura 
Educação e inclusão 

social 

Entidades 

Empresários Câmara Municipal Associação Cultural de Beijós 
Agrupamento de 

escolas 

GIP/IEFP 

Associação de 

Municípios da Região 

Planalto Beirão 

Associação do Carnaval de 

Cabanas 
Universidade Sénior 

Gabinete de Apoio ao 

Empresário 
Juntas de Freguesia 

Sociedade Filarmónica de 

Cabanas de Viriato 

Associação 

Humanitária de 

Bombeiros 

Voluntários (Carregal 

do Sal e Cabanas de 

Viriato) 

ADICES 

Associação de 

Produtores Florestais 

do Planalto Beirão 

Fundação Aristides de Sousa 

Mendes 
ACAPO 

Associação de 

Produtores Florestais 

do Planalto Beirão 

Gabinetes de 

projetistas 

Clube de Futebol de Carregal 

do Sal 

APCV – Oliveira do 

Conde 

 Escolas 

Associação Recreativa, 

Desportiva, Juvenil e 

Comunitária "A Quinta" 

Cruz Vermelha 

Portuguesa/ 

Bombeiros/GNR 

 

Entidades na área da 

proteção civil (se 

pertinente) 

Associação Cultural Folias e 

Tropelias 

Cáritas diocesanas e 

IPSS 

  Centro Cultural de Currelos  

  
Grupo Recreativo e Cultural 

"Zés Pereiras" 
 

  ARCA  

  Associação de Travanca  

  

NACO - Núcleo Juvenil de 

Animação Cultural de 

Oliveirinha 

 

  

Associação de Desporto e 

Educação Física do Concelho 

de Carregal do Sal 

 

  ARCO  

  Associação de Fiais  

  Grupo d’Alegria  

  
Associação Cultural "Rancho 

Infantil Cravos e Rosas" 
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 CONTEXTOS EXTERNOS E MACROTENDÊNCIAS NO HORIZONTE 

2020 

2.1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento territorial encontra-se associado e condicionado por estratégias delineadas a 

diversas escalas e que, de forma complementar, dão resposta a desafios de geometria variável que 

se colocam aos territórios no âmbito do crescimento e coesão. Exige-se, pela multiplicidade de 

instrumentos e abordagens, uma reflexão cada vez maior no sentido de aferir qual o melhor modelo 

de apropriação local dos desígnios definidos estas escalas, um modelo que deve emergir de um 

profundo conhecimento dessas estratégias e da capacidade de cada território de as valorizar, tendo 

por base os recursos disponíveis e que o tornam capaz de alavancar um percurso de desenvolvimento 

diferenciador e sustentado.  

Há um conjunto de influências de ordem económica e ambiental que se repercutem na coesão 

territorial e que constituem desafios emergentes para o desenvolvimento das regiões e dos municípios. 

Neste sentido, a União Europeia delineou uma estratégia de desenvolvimento que lhe permite pôr em 

ação um conjunto de iniciativas capazes de valorizar os pontos fortes e as oportunidades, bem como 

dar resposta às fragilidades e ameaças que possam comprometer o crescimento. Estas estratégias 

têm vindo a ser adotadas à escala de cada estado membro e respetivas regiões, considerando as 

especificidades dos seus territórios. 

Neste capítulo apresentam-se as principais agendas e estratégias de desenvolvimento, à escala 

europeia (Europa 2020), nacional (Portugal 2020 – Acordo de Parceria 2014-2010), regional (Centro 

2020) e sub-regional (Estratégia Viseu Dão Lafões 2020) que constituem as referências para as opções 

e iniciativas a desenvolver pelo município de Carregal do Sal. Analisa-se também um documento 

estratégico temático – a Estratégia Cidades Sustentáveis 2020. 

 

2.2. MACRO AGENDAS DE DESENVOLVIMENTO 

2.2.1. EUROPA 2020 

A evolução económica e social da Europa nas últimas décadas trouxe desafios acrescidos para o seu 

desenvolvimento, sendo necessário formular estratégias que permitam voltar a colocar a economia 

num percurso de desenvolvimento sustentável. 

Consciente desta realidade, a União Europeia (UE) definiu uma estratégia concertada de 

desenvolvimento que sustenta a visão e os objetivos a alcançar no horizonte 2020 – a Estratégia 

Europa 2020. 
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A estratégia representa uma visão da economia social de mercado para a Europa do século XXI e 

estabelece três prioridades de desenvolvimento que se reforçam mutuamente: 

: Crescimento inteligente: com enfoque no desenvolvimento de uma economia baseada no 

conhecimento e na inovação; 

: Crescimento sustentável: dando prioridade à promoção de uma economia mais eficiente em 

termos de utilização de recursos, mais ecológica e mais competitiva; 

: Crescimento inclusivo: com especial atenção ao fomento de uma economia com níveis 

elevados de emprego que assegura a coesão social e territorial. 

Para guiar os esforços da UE e orientar os progressos foi estabelecido um conjunto de grandes 

objetivos para 2020 representativos do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Estes objetivos 

dizem respeito ao emprego, à investigação e desenvolvimento, ao clima/energia, à educação, à 

inclusão social e redução da pobreza. São mensuráveis, capazes de refletir a diversidade de situações 

nos Estados – Membros e baseados em dados suficientemente fiáveis para uma análise comparativa. 

Como tal, apresentam-se os objetivos: 

: Emprego: 

o Aumentar para 75% a taxa de emprego na faixa etária dos 20-64 anos, 

nomeadamente através de uma maior participação das mulheres e dos 

trabalhadores idosos, bem como de uma melhor integração dos migrantes na 

população ativa. 

: I&D: 

o Aumentar para 3% do PIB o investimento da EU na I&D, tanto do setor público como 

no privado. 

: Alterações climáticas e sustentabilidade energética: 

o Reduzir as emissões de gases com efeito estufa em 20% (ou em 30%, se forem 

reunidas as condições necessárias) relativamente aso níveis registados em 1990; 

o Obter 20% da energia a partir de fontes renováveis; 

o Aumentar em 20% a eficiência energética. 

: Educação: 

o Reduzir a taxa do abandono escolar precoce para menos de 10%; 

o Aumentar para, pelo menos, 40% a percentagem da população na faixa etária dos 

30-34 anos que possui um diploma do ensino superior. 

: Luta contra a pobreza e a exclusão social: 
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o Reduzir, pelo menos, em 20 milhões o número de pessoas em risco ou em situação 

de pobreza ou de exclusão social.  

Estes objetivos encontram-se interligados entre si, reforçando-se mutuamente, uma vez que:  

: A melhoria da educação contribuirá para a empregabilidade e, consequentemente, para a 

redução da pobreza; 

: Uma maior capacidade de I&D e inovação, combinada com uma utilização mais eficiente dos 

recursos, melhorará a competitividade e promoverá a criação de emprego; 

: O investimento em tecnologias mais limpas e com baixo teor de carbono será favorável para 

o ambiente, contribuirá para combater as alterações climáticas e criará novas oportunidades 

comerciais e novos postos de trabalho. 

Estes grandes objetivos dão uma visão global da evolução preconizada para a UE, até 2020, no que 

respeita a parâmetros essenciais que foram adaptados posteriormente à realidade de cada Estado-

Membro. Estes desafios traduzem-se em compromissos com metas a alcançar no horizonte 2020 e 

são medidos através de um conjunto de indicadores que se apresentam na Tabela 4, bem com a 

evolução da UE e de Portugal. 
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Tabela 4. Indicadores-chave e metas a alcançar no horizonte 2020 e evolução da UE e de Portugal 
 

Indicadores-chave Unidade 

Unidade 

Territorial 

Período de referência Meta 

2020 2005 2009 2011 2013 2014 2015 

Meta: 75% da população entre os 20 e os 64 anos deverá estar empregada 

Taxa de emprego 

(pop. 25-64 anos) 

% 

UE28 67,9 69,0 68,6 68,4 69,2 (:) 75 

PT 72,2 71,1 68,8
b 

65,4 67,6 (:) 75 

Meta: 3% do PIB da UE (público e privado) deverá ser investido em I&D 

I&D em % do PIB % 

UE28 1,76 1,94 1,97 2,03 2,03
P 

(:) 3 

PT 0,76 1,58 1,46 1,33 1,29
p 

(:) 

2.7 – 

3.3
 

Metas: Redução das Emissões de Gases Efeito de Estufa em 20% em relação a valores de 1990 (1990=100) 

20% da energia proveniente de fontes renováveis / Aumento de 20% da eficiência energética 

Emissões de GEE Nº 

UE28 93,15 83,67 82,9 80,2 (:) (:) 80 

PT 145,67 125,08 115,78 109,67 (:) (:) (:) 

Energias 

renováveis no 

consumo de 

energia final 

% 

UE28 8,7 11,9 12,9 15,0 (:) (:) 20 

PT 19,5 24,4 24,7 25,7 27 (:) 31 

Consumo de 

energia primária
1
 

Mtep* 

UE28 1709 1593,1 1593,0 1566,5 (:) (:) 1483 

PT 24,9 23,5 21,9 21,3 20,7 (:) (:) 

Consumo de 

energia final 

Mtep* 

UE28 1186,4 1106,9 1104,2 1104,6 (:) (:) 1086 

PT 19,0 18,2 17,3 15,8 15,8 (:) (:) 

Meta: a taxa de abandono escolar precoce deve ser inferior a 10% e pelo menos 40% da população entre os 30-34 

anos deve ter concluído o ensino superior ou equiparado 

Taxa de abandono 

escolar precoce 

% 

UE28 15,7 14,2 13,4 11,9 11,2
b
 10.9(p) 10 

PT 38,3 30,9 23,0
b
 18,9 17,4

b
 14.4(p) 10 

Pop. 30-34 anos 

com ensino 

superior ou 

equiparado 

% 

UE28 28,1 32,3 34,8 37,1 37,9
b
 38.5(p) 40 

PT 17,5 21,3 26,7
b
 30 31,3

b
 31.3(p) 40 

Meta: Menos 20 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social 

Pop. em risco de 

pobreza ou 

exclusão social 

milhares 

UE28 (:) (:) 121314 122897 122253 (:) (:) 

PT 2745 2648 2601 2879 2863 (:) (:) 

Pop. que vive em 

casas mas com 

intensidade de 

trabalho muito 

baixa 

milhares 

UE28 (:) (:) 39518 40718 41766 (:) (:) 

PT 487 567 666 950 934 (:) (:) 

Pop. em risco de 

pobreza após 

transferências 

sociais 

milhares 

UE28 (:) (:) 84017 83356 86144 (:) (:) 

PT 2042 1898 1919 1966 2030 (:) (:) 

Pop. seriamente 

privada de bens 

materiais 

milhares 

UE28 (:) (:) 44389 48264 44792 (:) (:) 

PT 979 965 881 1148 1108 997(p) (:) 

 *

Mtep: megatep - unidade de medida de energia (10
6

 toneladas equivalente de petróleo) 

(:): Dados não disponíveis 

P

: Dados provisórios 

d

: Definição diferente (as metas foram definidas em cada um dos Programas Nacionais de Reformas (PNR) ou outros programas. As metas abrangem os setores 

públicos e privados de todos os países, à exceção da República Checa. 

Fonte: Eurostat, 2016 

                                                                                 
1 Consumo de energia primária refere-se ao consumo interno bruto excluindo o consumo não-energético (ex.: o gás natural utilizado 

para a produção de produtos químicos e não para combustão). Fonte: Eurostat. 
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Além das metas estabelecidas, a União Europeia identificou sete iniciativas emblemáticas para o 

crescimento e o emprego. 

Tabela 5.Prioridades e iniciativas emblemáticas da EE2020 

Prioridade Temática Iniciativa emblemática 

Crescimento Inteligente 

Inovação “União da Inovação” 

Educação “Juventude em movimento” 

Sociedade Digital “Agenda Digital para a Europa” 

Crescimento Sustentável 

Energia limpa e eficiente 

“Uma Europa eficiente em termos de 

recursos” 

Competitividade 

“Uma política industrial para a era da 

globalização” 

Crescimento Inclusivo 

Emprego 

“Agenda para novas competências e 

empregos” 

Combate à pobreza 

“Plataforma Europeia contra a 

pobreza” 
 

Fonte: Adaptado de Comissão Europeia, Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, 2010 

 

2.2.2. PORTUGAL 2020 – ACORDO DE PARCERIA 2014-2020 

O êxito da estratégia Europa 2020 depende da capacidade dos Estados-Membros da UE em 

desempenharem o papel que lhes compete, por um lado, na execução das reformas necessárias a 

nível nacional para fomentar o crescimento e, por outro, na cooperação com a Comissão Europeia no 

que diz respeito à implementação das sete iniciativas emblemáticas da estratégia. 

Portugal prossegue o seu compromisso no que diz respeito ao cumprimento das finalidades da 

estratégia Europa 2020 através do Acordo de Parceria - Portugal 2020. 

O Acordo de Parceria que Portugal propõe à Comissão Europeia adota os princípios de programação 

da Estratégia Europa 2020 e consagra a política de desenvolvimento económico, social, ambiental e 

territorial que estimulará o crescimento e a criação de emprego nos próximos anos no país. 

O Portugal 2020 – Programa Nacional de Reformas define as intervenções, os investimentos e as 

prioridades de financiamento necessários para promover no país o crescimento inteligente, sustentável 

e inclusivo, cumprindo as metas da Europa 2020. 

Este documento define um conjunto de prioridades e metas devidamente alinhadas com a Estratégia 

Europa 2020 e que passam pelo aumento do emprego, das qualificações das pessoas, pelo ambiente 

e energia, investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) e em inovação em um aposta clara 

no combate à pobreza e exclusão social.  
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Tabela 6. Metas de Portugal no âmbito da Estratégia Europa 2020 e situação em 2013 

Prioridades 

Europa 2020 

Objetivo Indicadores Meta PT2020 2013 

Crescimento 

Inteligente 

Reforço da I&D e 

da Inovação 

Investimento em I&D em % do PIB 

Entre 2,7% e 

3,3% 

1,5%
(1)

 

Mais e Melhor 

Educação 

Taxa de abandono escolar precoce e formação 

na população entre 18-24 anos 

10% 19,2% 

% de diplomados entre os 30-34 anos que 

tenham completado o ensino superior ou 

equivalente 

40% 29,2% 

Crescimento 

Sustentável 

Clima e Energia 

Emissões de Gases de Efeito de Estufa (variação 

% face a 2005 em emissões não CELE) 

+1% -12,0% 
(2)

 

% Energias renováveis no consumo de energia 

final 

31% 24,6%
(2)

 

Eficiência Energética (ganho % no consumo de 

energia primária face a 2005) 

20% 24,6%
(2)

 

Crescimento 

Inclusivo 

Aumentar o 

Emprego 

Taxa de emprego (população 20-64 anos) 75% 65,6% 

Combate à 

Pobreza e às 

Desigualdades 

Sociais 

Pessoas em risco de pobreza/exclusão social 

(variação face a 2008) 

-200 mil -92 mil
(3)

 

 

(1)Dados provisórios, com base no IPCTN de 2012;(2) Dados referentes a 2012; (3) Rendimentos referentes a 2011 

Fonte: Portugal 2020, Acordo de Parceria 2014-2020, 2014 

 

A estratégia de desenvolvimento do Portugal 2020 organiza-se em torno de quatro domínios temáticos 

e em dois domínios transversais (Tabela 7) 

Tabela 7. Matriz de estruturação temática do Portugal 2020 
 

Domínios transversais 

D
o

m
ín

io
s
 
te

m
á

ti
c
o

s
 

Competitividade e 

Internacionalização 

Objetivos temáticos (OT) centrais: 

: OT 1: Reforço da investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

: OT 2: Melhoria no acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade; 

: OT 3: Reforço da competitividade das PME e dos setores agrícola das pescas e 

da aquicultura; 

: OT 7: Promoção dos transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos 

nas redes de infraestruturas; 

: OT 5: Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes 

interessadas e a eficiência da administração pública; 

Inclusão Social e 

Emprego 

Objetivos temáticos centrais: 

: OT 8: Promoção da sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 

mobilidade dos trabalhadores; 

: OT 9: Promoção da inclusão social e combate à pobreza e à discriminação; 

Capital Humano 

Objetivos temáticos centrais: 

: OT 10: Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a 

aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida; 

Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de 

Recursos 

Objetivos temáticos centrais: 

: OT 4: Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos 

os setores; 

: OT 5: Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão dos 

riscos; 

: OT 6: Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos 

recursos; 

   

Fonte: Portugal 2020, Acordo de Parceria 2014-2020, 2014 
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A definição dos domínios temáticos e transversais resultou da reflexão sobre as principais 

condicionantes que a programação e aplicação dos fundos comunitários do período 2014-2020 

enfrentam relativamente ao contexto socioeconómico, mais concretamente: o desafio da evolução 

demográfica; os desequilíbrios externos; as restrições de financiamento à economia; as restrições 

decorrentes da consolidação das contas públicas; o desemprego e a exclusão social; as assimetrias 

e as potencialidades territoriais; e, por último, os compromissos no âmbito do Programa Nacional de 

Reformas (PNR) e a Estratégia Europa 2020.  

A tabela seguinte identifica, para cada domínio temático (competitividade e internacionalização, 

inclusão social e emprego, capital humano, sustentabilidade e eficiência no uso de recursos), os 

respetivos objetivos e prioridades de investimento 
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Tabela 8. Tabela síntese do Portugal 2020: Acordo de parceria 2014-2020 – domínios temáticos, objetivos temáticos e prioridades de investimento 

Competitividade e internacionalização 

Objetivo Temático Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. 

Prioridades de Investimento 

Reforço da infraestrutura de investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 

nomeadamente os de interesse europeu. 

Promoção do investimento das empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor do 

ensino superior, em especial a promoção do desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação social, ecoinovação e aplicações 

de interesse público, no estímulo da procura, em redes, clusters e inovação aberta através da especialização inteligente, apoio à investigação tecnológica 

aplicada, linhas piloto, ações de validação precoce de produtos, capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às 

tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral. 

Objetivo Temático Melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade. 

Prioridades de Investimento Reforço das aplicações de TIC na administração em linha, aprendizagem em linha, infoinclusão, cultura em linha e saúde em linha. 

Objetivo Temático Reforçar a competitividade das PME e dos setores agrícola das pescas e da aquicultura. 

Prioridades de Investimento 

Promoção do espírito empresarial facilitando nomeadamente o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas empresas, 

designadamente através de viveiros de empresas. 

Desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização. 

Apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços. 

Apoio à capacidade das PME de crescerem em mercados regionais, nacionais e internacionais e de empreenderem processos de inovação. 

Objetivo Temático Promover transportes sustentáveis e eliminar estrangulamentos nas redes de infraestruturas. 

Prioridades de Investimento 

Apoio ao espaço único europeu de transportes multimodais, mediante o investimento na rede transeuropeia de transportes (RTE¬ T). 

Melhoria da mobilidade regional, com a ligação dos nós secundários e terciários à infraestrutura da RTE¬ T. 

Desenvolvimento e a melhoria de sistemas de transportes ecológicos e baixo teor de carbono, incluindo as vias navegáveis interiores e o transporte marítimo, os 

portos e as ligações multimodais. 

Desenvolvimento e reabilitação de sistemas ferroviários abrangentes, de elevada qualidade e interoperáveis e promoção de medidas de redução do ruído. 

Objetivo Temático Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores. 

Prioridades de Investimento 

Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos, incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do mercado de 

trabalho, e através de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores. 

Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança. 

Objetivo Temático Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e a eficiência da administração pública. 

Prioridades de Investimento 

Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das administrações e dos serviços públicos, a fim de realizar reformas, legislar melhor e governar 

bem. 

Criação de capacidades para os agentes que operam no domínio da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação, do emprego e das políticas 

sociais, inclusive através de pactos setoriais e territoriais de preparação de reformas a nível nacional, regional e local. 
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Inclusão social e emprego 

Objetivo Temático Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores. 

Prioridades de Investimento 

Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos, incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do mercado de trabalho 

e através de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores. 

Integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial os que não trabalham, não estudam nem se encontram em formação, incluindo os 

jovens em risco de exclusão social e os jovens de comunidades marginalizadas, inclusive através da execução da Garantia Jovem. 

Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras. 

A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de empresas. 

Igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, nomeadamente nos domínios do acesso ao emprego, da progressão na carreira, da conciliação da 

vida profissional e privada e da promoção da igualdade da remuneração para trabalho igual. 

Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança. 

Envelhecimento ativo e saudável. 

Modernização do mercado de trabalho, nomeadamente através da criação de serviços de emprego públicos e privados e da melhoria da adequação às 

necessidades do mercado de trabalho, incluindo medidas destinadas a aumentar a mobilidade transnacional dos trabalhadores, inclusive através de regimes de 

mobilidade e melhor cooperação entre as instituições e as partes relevantes. 

A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma estratégia territorial 

para zonas específicas, incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da sua 

acessibilidade. 

Objetivo Temático Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação. 

Prioridades de Investimento 

Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade. 

Luta contra todas as formas de discriminação e promoção da igualdade de oportunidades. 

Melhoria do acesso a serviços sustentáveis, de grande qualidade e a preços comportáveis, incluindo cuidados de saúde e serviços sociais de interesse geral. 

Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das desigualdades de saúde, 

a promoção da inclusão social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os 

serviços de base comunitária. 

Promoção do empreendedorismo social e da integração profissional nas empresas sociais e da economia social e solidária para facilitar o acesso ao emprego. 

Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base comunitária. 

A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais. 

A concessão de apoio a empresas sociais. 

Capital humano 

Objetivo Temático Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida. 

Prioridades de Investimento 

Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa qualidade, incluindo 

percursos de aprendizagem formais, não formais e informais para a reintegração no ensino e na formação. 
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Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de habilitações, 

particularmente para grupos desfavorecidos. 

Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida, para todas as faixas etárias em contextos formais, não formais e informais, atualização do 

conhecimento, das aptidões e das competências dos trabalhadores e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação 

profissional e da validação das competências adquiridas. 

Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitando a transição da educação para o trabalho e reforço dos 

sistemas de ensino e formação profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos 

e criação e desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de aprendizagem. 

Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida através do 

desenvolvimento das infraestruturas educativas e formativas. 

Sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos 

Objetivo Temático Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores. 

Prioridades de Investimento 

Promoção da produção e distribuição de energia proveniente de fontes renováveis. 

Promoção da eficiência energética e da utilização das energias renováveis nas empresas. 

Concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas nomeadamente 

nos edifícios públicos e no setor da habitação. 

O desenvolvimento e a implantação de sistemas inteligentes de energia. 

A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade 

urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação. 

Objetivo Temático Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão dos riscos. 

Prioridades de Investimento 

Concessão de apoio ao investimento para a adaptação às alterações climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas. 

Promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de 

catástrofes. 

Objetivo Temático Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos. 

Prioridades de Investimento 

Investimentos no setor dos resíduos para satisfazer os requisitos do acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento identificadas pelos 

Estados-Membros que vão além desses requisitos. 

Investimentos no setor da água para satisfazer os requisitos do acervo ambiental da União e atender às necessidades de investimento identificadas pelos 

Estados-Membros que vão além desses requisitos. 

Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural. 

A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de sistemas de serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura 2000 e de 

infraestruturas verdes. 

A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo 

zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído. 
 

Fonte: Portugal 2020, Acordo de Parceria 2014-2020 (versão provisória proposta à Comissão), janeiro 2014 
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2.2.3. CENTRO 2020 - PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO CENTRO 

Prosseguindo as orientações europeias e nacionais, o Programa Operacional da Região Centro, para 

o período 2014-2020 (Centro 2020), tem como base uma estratégia de desenvolvimento regional 

partilhada e construída através de uma forte mobilização de todos os parceiros regionais. 

No sentido de preparar a estratégia de desenvolvimento regional, a CCDRC preparou o Plano de Ação 

Regional, um documento de diagnóstico e de apresentação dos principais constrangimentos 

encontrados na região Centro, à luz das prioridades assumidas para 2014-2020. O documento aborda 

os tópicos essenciais no contexto da Estratégia Regional delineada, que se encontra naturalmente 

alinhada quer com os objetivos da estratégia Europa 2020 quer com as correspondentes prioridades 

assumidas a nível nacional. 

A região Centro incorpora 100 municípios abrangendo uma área territorial de 28199 km², 

caracterizando-se por apresentar fortes assimetrias territoriais. Na região Centro, as dinâmicas 

económicas e sociais são bastante diferenciadas e verifica-se também uma grande diversidade 

intermunicipal ao nível da atratividade territorial. Utilizando a variação populacional e o índice de poder 

de compra per capita como indicadores desta dinâmica, a CCDRC, no Plano de Ação Regional, 

apresenta um retrato territorial que distingue a existência de 48 concelhos de reduzida atratividade 

(abaixo da média nos indicadores), 16 concelhos de média atratividade (acima da média num dos 

indicadores), e 36 concelhos que apresentam elevada atratividade territorial (acima da média em 

ambos os indicadores). 

 

Figura 2. Enquadramento dos concelhos da região Centro enquanto concelhos de coesão, de transição e de 

competitividade 

Fonte: CCDRC, CRER2020 – Plano de Ação Regional 2014-2020, 2013 
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Considerando que quase metade dos municípios da região Centro evidencia problemas de 

atratividade populacional e económica, concentrando-se nos territórios de baixa densidade, e tendo 

em vista a redução das assimetrias territoriais presentes, a coesão territorial assume-se como 

prioridade de desenvolvimento regional para o período 2014-2020. 

Com base neste diagnóstico, o Programa Operacional Regional do Centro pretende concretizar os 

seguintes objetivos e metas: 

: Ser Innovation Leader (RIS), [20% de I&D nacional e 100 empresas gazela], sendo que em 

2010 o investimento em I&D na região apresentava 14,9% do valor nacional e o número de 

empresas gazela em 2013 era de 47; 

: Representar 20% do PIB nacional, sendo que em 2011 a região Centro representava 18,6%; 

: Diminuir em 10% as assimetrias territoriais, reduzindo as disparidades de desenvolvimento 

económico, coesão social e coesão territorial que marcam profundamente o território da 

região Centro, nomeadamente ao nível da dicotomia entre o litoral e o interior, entre as áreas 

urbanas e áreas rurais; 

: Ter 40% da população jovem com formação superior, valorizando as ofertas formativas de 

qualidade e reforçando as condições de equidade no acesso ao Ensino Superior, 

promovendo em toda a região Centro a continuidade dos jovens no sistema de ensino até ao 

nível superior, nomeadamente em áreas com maior nível de empregabilidade; 

: Taxa de desemprego inferior a 70% da média nacional, promovendo a sustentabilidade dos 

diversos setores e sistemas produtivos regionais, nomeadamente através da afirmação de 

novos patamares de competitividade e internacionalização, que garantam um elevado nível 

de oferta de emprego, bem como do fomento das diferentes vertentes do empreendedorismo. 

Para alcançar as metas acimam mencionadas, foram definidas as seguintes prioridades nucleares: 

 

Figura 3. Prioridades nucleares para o alcance da ambição regional 2014-2020 

Fonte: Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020, 2014 

Sustentar e Reforçar a Criação de Valor

Estruturar uma Rede Policêntrica de Cidades de Média Dimensão

Afirmar um Tecido Económico Resiliente, Industrializado e Exportador

Reforçar a Coesão Territorial

Gerar, Captar e Reter Talento Qualificado e Inovador

Dar Vida e Sustentabilidade às Infraestruturas Existentes

Consolidar a Capacitação Institucional
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O Programa Operacional é um instrumento decisivo para a concretização da Estratégia de 

Especialização Inteligente definida na região Centro (RIS3) que funcionará como um elemento 

racionalizador dos investimentos a apoiar, seja na concretização das prioridades da competitividade 

(I&D e inovação), seja na concretização de três objetivos transversais que assumem especial 

relevância na estratégia regional: coesão territorial, política de cidades e sustentabilidade e uso 

eficiente de recursos.  

No contexto da Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3 do 

Centro de Portugal), a CCDRC identificou ainda um conjunto de domínios diferenciadores temáticos 

(Agricultura, Floresta, Mar, Turismo, TICE, Materiais, Biotecnologia e Saúde e Bem-Estar) e transversais 

(Produtividade Industrial Sustentável, Eficiência Energética, Inovação Rural).  

Estes domínios diferenciadores correspondem a dinâmicas produtivas instaladas de grande sucesso 

e/ou promissoras pretendendo-se que constituam uma base de reforço da industrialização já existente 

e com fortes tradições na região Centro, adaptando-a aos novos desafios para o reforço da 

produtividade, da eficácia e eficiência e da inovação. 

O Centro 2020 enuncia a situação da região face às metas da Estratégia Europa 2020, os principais 

elementos da estratégia regional, e, finalmente, as propostas de ação preconizadas para o programa 

(eixos prioritários de intervenção), a sua articulação com os objetivos temáticos e prioridades de 

investimento selecionados à luz da Estratégia de Desenvolvimento Regional delineada no Plano de 

Ação Regional (PAR), bem como das opções assumidas em termos de Estratégia de Investigação e 

Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3).  

O Programa Operacional estrutura-se em nove eixos prioritários que mobilizam nove objetivos 

temáticos e vinte e sete prioridades de investimento. 

: Eixo 1: Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS); 

: Eixo 2: Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR); 

: Eixo 3: Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER); 

: Eixo 4: Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR); 

: Eixo 5: Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR); 

: Eixo 6: Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos (Sustentar); 

: Eixo 7: Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios (Conservar); 

: Eixo 8: Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR); 

: Eixo 9: Reforçar a rede urbana (CIDADES). 

Os correspondentes Objetivos Temáticos através do POR são os seguintes: 
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: OT 1: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

: OT 2: Melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade; 

: OT 3: Reforçar a competitividade das PME; 

: OT 4: Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os 

setores; 

: OT 6: Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos; 

: OT 8: Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral; 

: OT 9: Promover a inclusão social e combater a pobreza; 

: OT 10: Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida; 

: OT 11: Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente.  

Assim, o Centro 2020 através dos seus eixos prioritários, objetivos temáticos e prioridades de 

investimento (Figura 4 e Tabela 9), pretende contribuir para um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo e para a coesão económica, social e territorial da região. 

 

Figura 4. Afetações financeiras por Eixo Prioritário e Objetivo Temático – POR Centro 2020 

Fonte: CCDRC, Brochura Centro 2020, 2014 
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Tabela 9. Tabela síntese do Programa Operacional do Centro – eixos prioritários, objetivos temáticos e prioridades de investimento 

Eixo 1: Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS) 

Objetivo 

Temático 

Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. 

Prioridades de 

Investimento 

O reforço da infraestrutura de investigação e inovação (I&I) e da capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, 

nomeadamente os de interesse europeu. 

Promoção do investimento das empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor do ensino 

superior, em especial a promoção do desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação social, ecoinovação e aplicações de interesse 

público, no estímulo da procura, em redes, clusters e inovação aberta através da especialização inteligente, apoio à investigação tecnológica aplicada, linhas piloto, ações 

de validação precoce de produtos, capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão 

de tecnologias de interesse geral; 

Eixo 2: Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR) 

Objetivo 

Temático 

Reforçar a competitividade das PME, do setor agrícola (para o FEADER) e do setor das pescas e da aquicultura (para o FEAMP) 

Prioridades de 

Investimento 

A promoção do espírito empresarial, nomeadamente facilitando a exploração económica de ideias novas e incentivando a criação de novas empresas, designadamente 

através de viveiros de empresas. 

O desenvolvimento e a aplicação de novos modelos empresariais para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização. 

Apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços. 

Eixo 3: Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER) 

Objetivo 

Temático 

Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida. 

Prioridades de 

Investimento 

Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa qualidade, incluindo 

percursos de aprendizagem formais, não formais e informais para a reintegração no ensino e na formação. 

Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de habilitações, 

particularmente para os grupos desfavorecidos. 

Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de 

ensino e formação profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de aprendizagem. 

Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento 

das infraestruturas educativas e formativas. 

Eixo 4: Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR E CONVERGIR) 

Objetivo 

Temático 

Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores. 

Prioridades de 

Investimento 

Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos, incluindo os desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e 

através de iniciativas locais de emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores. 

Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras. 
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Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança. 

A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de empresas. 

A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma estratégia territorial para 

zonas específicas, incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade. 

Eixo 5: Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR E CONVERGIR) 

Objetivo 

Temático 

Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação. 

Prioridades de 

Investimento 

Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade. 

Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária. 

Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das desigualdades de saúde, a 

promoção da inclusão social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços de 

base comunitária. 

Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base comunitária. 

Eixo 6: Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR) 

Objetivo 

Temático 

Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores. 

Prioridades de 

Investimento 

A promoção da eficiência energética e da utilização das energias renováveis nas empresas. 

A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos 

edifícios públicos, e no setor da habitação. 

A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação. 

Eixo 7: Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR) 

Objetivo 

Temático 

Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos. 

Prioridades de 

Investimento 

A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património natural e cultural. 

A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de 

reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído. 

Eixo 8: Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR) 

Objetivo 

Temático 

Melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e a sua qualidade. 

Prioridades de 

Investimento 

O reforço das aplicações TIC na administração pública em linha, aprendizagem em linha, infoinclusão, cultura em linha e saúde em linha. 

Objetivo 

Temático 

Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e uma administração pública eficiente. 
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Prioridades de 

Investimento 

Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das administrações e dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a fim de realizar reformas, legislar 

melhor e governar bem. 

Criação de capacidades para todos os agentes que operam no domínio da educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação, do emprego e das políticas 

sociais, inclusive através de pactos setoriais e territoriais de preparação de reformas a nível nacional, regional e local. 

Eixo 9: Reforçar a rede urbana (CIDADES) 

Objetivo 

Temático 

Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os setores 

Prioridades de 

Investimento 

A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação 

Objetivo 

Temático 

Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Prioridades de 

Investimento 

A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de 

reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído 

Objetivo 

Temático 

Promover a inclusão social e combater a pobreza 

Prioridades de 

Investimento 

A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais 

 

Fonte: CCDRC, Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020, 2014 
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2.2.4. ESTRATÉGIA REGIONAL PARA A INOVAÇÃO E A ESPECIALIZAÇÃO 

INTELIGENTE – RIS3 CENTRO 

A “especialização inteligente” é uma abordagem estratégica ao desenvolvimento económico através 

da qual se procura reforçar a competitividade territorial através da investigação e inovação. 

As Estratégias de Investigação e Inovação para um Especialização Inteligente (RIS3) constituem 

“agendas de transformação económica integradas na base local, que partem da identificação das 

características e ativos específicos de cada região para, através de um processo participado por todas 

as partes interessadas, estabeleceram uma visão de futuro sustentável para o território (…) A 

promoção de inovação baseada na tecnologia e o estímulo ao investimento do setor privado devem 

aliar-se ao fortalecimento dos sistemas de inovação regional, à maximização dos fluxos de 

conhecimento e à difusão das vantagens da inovação para potenciar a transformação da economia 

regional” (CE, Foray et al, 2012). 

O documento estratégico da RIS3 do Centro de Portugal foi criado em sintonia com o desígnio central 

assumido pela região Centro para o período 2014-2020, focalizando num conjunto de domínios 

diferenciadores temáticos nos quais a região Centro se diferencia e essenciais para atingir as metas a 

que se propõe: 

“A região Centro pretende reforçar a sua condição de laboratório vivo, focalizadamente diversificado, 

orientado pelas necessidades e bases territoriais específicas, a convergir para Innovation Leader, 

conseguindo-o: 

: “Tirando partido dos seus múltiplos recursos endógenos, das infraestruturas existentes, dos 

territórios e dos agentes regionais; 

: Potenciando a capacidade de criação de conhecimento, assente em recursos humanos 

qualificados, reforçando a intensidade tecnológica na produção de bens e serviços orientados 

para cadeias de valor globais e aproximando o sistema científico das atividades económicas, 

sociais e criativas; 

: Consolidando-se enquanto espaço inovador, mobilizador, libertador do potencial individual e 

coletivo, gerador de emprego, valor económico, social e territorial; 

: Reforçando a produtividade, a coesão territorial e afirmando a Competitividade Responsável, 

Estruturante e Resiliente enquanto verdadeiro Desígnio Central suportado pelas dinâmicas 

RIS3.” 

Neste contexto a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) 

identificou um conjunto de domínios diferenciadores temáticos (Agricultura, Floresta, Mar, Turismo, 

TICE, Materiais, Biotecnologia e Saúde e Bem-Estar) e transversais (Produtividade Industrial 

Sustentável, Eficiência Energética, Inovação Rural). Estes domínios diferenciadores correspondem a 

dinâmicas produtivas instaladas de grande sucesso e/ou promissoras pretendendo-se que constituam 
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uma base de reforço de industrialização já existente e com fortes tradições na região Centro, 

adaptando-a a novos desafios para o reforço da produtividade, da eficácia e eficiência e da inovação. 

 

Figura 5. Domínios diferenciadores temáticos e transversais da região Centro 

Fonte: Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020, 2014 

 

Foram também identificadas quatro áreas focais que mobilizam os domínios diferenciadores em 

prioridades regionais e que funcionam como Plataformas de Inovação da RIS3 do Centro e um 

conjunto de “apostas indicativas”, que se assume constituírem áreas de fronteira a explorar pelos 

empreendedores regionais. 

Tabela 10. Áreas de interligação e apostas indicativas da RIS3 Centro 

Áreas de interligação Apostas indicativas 

1. Soluções Industriais sustentáveis  

: 1.1. Otimização sustentada da produtividade industrial 

: 1.2. Desenvolvimento e utilização de materiais 

2. Valorização e uso eficiente dos 

recursos endógenos naturais  

: 2.1. Fontes energéticas alternativas 

: 2.2. Desenvolvimento de cadeias de valor associadas aos recursos 

endógenos naturais 

3 Tecnologias ao serviço da qualidade 

de vida  

: 3.1. Futuro digital 

: 3.2. Inovação centrada na saúde 

: 3.3. Envelhecimento ativo 

4. Inovação e território  

: 4.1. Inovação rural 

: 4.2.Cidades sustentáveis, criativas e inteligentes 

: 4.3. Investigação, desenvolvimento e inovação no turismo 
 

Fonte: CCDRC, 2013 
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2.2.5. ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL VISEU DÃO 

LAFÕES 2020 

A definição da Estratégia Viseu Dão Lafões 2020 foi liderada pela Comunidade Intermunicipal Viseu 

Dão Lafões (CIMVDL), enquanto instância de cooperação intermunicipal com competências na área 

do desenvolvimento regional no espaço territorial dos Municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, 

Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro 

do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela. 

O território abrangido pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões corresponde, assim, à 

Unidade Territorial Estatística de nível III (NUTS III) Viseu Dão Lafões, inserida na região Centro de 

Portugal.  

A Estratégia Viseu Dão Lafões 2020 foi desenvolvida sem perder de vista as orientações da Europa 

2020 e da nova regulamentação da política de coesão europeia, estando esta estratégia ancorada no 

CRER Centro 2020 visando contribuir para o alcançar do desígnio central, das ambições e das metas 

propostas para a região Centro, onde o território de Viseu Dão Lafões está inserido. Perante os desafios 

verificados neste território, a visão estratégia define-se da seguinte forma: 

“Viseu Dão Lafões afirmar-se-á no horizonte 2020 como um território que trabalhando em conjunto, com 

base num compromisso amplamente participado, é capaz de cocriar, combinar e relacionar de forma 

inovadora, sustentável e inclusiva diferentes ofertas de excelência, com base na dinamização do seu 

tecido empresarial e na afirmação do potencial dos seus património natural, cultural e social, 

proporcionando novos modos de usufruir o território, baseados em elevados padrões de qualidade de 

vida e numa forte e harmoniosa integração entre o urbano e o rural.” 

Esta visão para o território expressa os principais desafios assumidos pela Comunidade Intermunicipal 

de Viseu Dão Lafões para o horizonte 2020 e desenvolve-se em torno dos seguintes domínios:  

: A capacidade da sub-região para promover ativamente a capacitação dos seus agentes 

empresariais e institucionais, e de ancorar virtuosamente qualificações e investimento em 

torno das atividades relacionadas, geradoras de combinações e ofertas competitivas e 

diferenciadoras; 

: A estruturação de uma oferta urbana qualificada e diferenciadora, em torno da saúde e bem-

estar, da cultura e de uma inovadora articulação entre o urbano e o rural; 

: A mobilização do potencial florístico, hídrico, climático e paisagístico ao serviço do 

desenvolvimento e de uma economia verde; 

: O reforço da educação, do empowerment, da qualificação e da ocupação da sua população, 

através de soluções inovadoras que geram e sustentam maiores níveis de coesão social e 

territorial; 

: A inserção e participação ativa em redes de cooperação territoriais e empresariais, tendo em 



D02. Caraterização e Diagnóstico 
Plano Estratégico de Carregal do Sal  

32 

vista a partilha de conhecimentos e a identificação de complementaridades, de forma a 

colmatar lacunas e a contribuir para a afirmação de Viseu Dão Lafões nos planos regional, 

nacional e internacional.  

Uma vez estabelecidos os elementos que dão corpo e sustentam a Visão e o Posicionamento para o 

território, foram definidas as atividades com maior retorno potencial e que sobressaem como 

verdadeiramente diferenciadoras, e as alavancas operacionais decisivas para a afirmação das 

dinâmicas de especialização. Com base na articulação das alavancas operacionais com as atividades 

diferenciadoras, foram definidos os Domínios Estratégicos que concorrem para a materialização da 

estratégia de desenvolvimento para Viseu Dão Lafões, conforme se pode verificar na Tabela 11. 

Tabela 11. Articulação entre alavancas operacionais e domínios estratégicos 

Alavancas Operacionais Domínios Estratégico 
Portfólios de Atividades Relacionadas 

Diferenciadoras 

Densificação Empresarial e 

Hibridação dos Processos 

de Inovação  

Competitividade e 

Internacionalização 

Empresarial 

: Bioindústrias; 

: Metalomecânica, Fornecedores de 

Componentes e Equipamentos Industriais 

Especializados; 

: Madeira, Mobiliário e Soluções para o 

Habitat; 

: Floresta, Ambiente e Energias 

Sustentáveis; 

: Agroalimentar e Produções Locais de 

Qualidade; 

: Turismo, Saúde e Bem – Estar; 

: Indústrias Criativas.  

I&D+i e Empreendedorismo 

Valorização e Uso Eficiente 

dos Recursos Territoriais   

Alterações Climáticas e Riscos 

Naturais  

: Floresta, Ambiente e Energias 

Sustentáveis; 

: Turismo, Saúde e Bem – Estar; 

: Património e Cultura; 

: Bioindústrias. 

Ambiente e Recursos Naturais  

Qualificação e 

Empoderamento do Capital 

Humano  

Educação e Formação  : Floresta, Ambiente e Energias 

Sustentáveis; 

: Agroalimentar e Produções Locais de 

Qualidade; 

: Turismo, Saúde e Bem – Estar; 

: Património, Cultura e Indústrias Criativas; 

: Bioindústrias; 

: Metalomecânica, Fornecedores de 

Componentes e Equipamentos Industriais 

Especializados; 

: Madeira, Mobiliário e Soluções para o 

Habitat.  

Empregabilidade e 

Qualificação 

Promoção da Qualidade de 

Vida 

Sistema Urbano e Qualidade 

de Vida   

: Energias Sustentáveis; 

: Património; 

: Saúde e Bem – Estar; 

: Soluções para o Habitat. 

Coesão Social   

Dinâmicas e Redes de 

Cooperação  

Capacitação Institucional e 

Governança  

: Turismo, Saúde e Bem – Estar; 

: Património, Cultura e Indústrias Criativas; 

: Floresta e Ambiente  
TIC´s  

Inovação Urbano – Rural  Inovação Territorial  

: Agroalimentar e Produções Locais de 

Qualidade; 

: Turismo, Saúde e Bem – Estar; 

: Património, Cultura e Indústrias Criativas.  
 

Fonte: Viseu Dão Lafões 2020 – Estratégia, 2014 
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Deste modo, a materialização da estratégia de desenvolvimento da sub-região Viseu Dão Lafões foi 

sustentada em 11 domínios estratégicos, 8 considerados domínios prioritários e 3 de dinamização, 

apresentados na Figura 6. Os domínios 1 a 8 são os domínios prioritários e os domínios 9 a 11 são os 

de dinamização. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Domínios estratégicos - Viseu Dão Lafões 2020 

Fonte: CIMVDL, 2014 

 

Para cada um dos domínios estratégicos, foram estabelecidos Objetivos Estratégicos (OE) e Linhas 

de Ação com os quais a CIM se compromete no período 2014-2020, apresentadas na Tabela 12. 

  

1. Competitividade 
e  

Internacionalização 
empesarial

2. I&D+i e 
empreendedorismo

3. Sistemas 
urbanos e 

qualidade de vida

4. Alterações 
climáticas e riscos 

naturais

5. Ambiente e 
recursos naturais 

6. Educação e 
formação

7. Empregabilidade 
e qualificação

8. Coesão Social 
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Tabela 12. Matriz Sintética da Estratégia de Desenvolvimento 

Estratégia Objetivo Estratégico Linhas de Ação 

C
o

m
p

e
t
it
iv

id

a
d

e
 e

 

in
t
e

r
n

a
c
io

n
a

l

iz
a

ç
ã

o
 

E
m

p
r
e

s
a

r
ia

l 

OE1. Promover a competitividade e o 

aumento da capacidade de absorção do 

tecido produtivo local 

L1. Promover a qualificação organizacional das empresas e 

facilitar a intermediação e o brokerage empresarial 

L2. Qualificar o relacionamento com os mercados e organizar 

e promover as ofertas de setores tradicionais do território 

I&
D

+
i 
e

 

E
m

p
r
e

e
n

d
e

d
o

r
is

m
o

 

OE2. Promover o Empreendedorismo e 

Estimular e Promover a Quádruple Hélix 

de Inovação na Sub-Região 

L3. Promover a Inovação Empresarial e a Experimentação 

L4. Fomentar o relacionamento entre o Ensino Superior, 

Investigação Aplicada e Meio Empresarial 

L5. Promover o Empreendedorismo e Qualificar o Apoio aos 

Empreendedores 

L6. Organizar, Diversificar e Qualificar a Oferta de 

Acolhimento e Incubação Empresarial. 

S
is

te
m

a
 U

r
b

a
n

o
 e

 Q
u

a
li
d

a
d

e
 d

e
 V

id
a

 

OE3. Desenvolver na sub-região um 

sistema urbano policêntrico que contribua 

para a competitividade e coesão territorial 

L7. Valorizar as Áreas Urbanas e as Redes Interurbanas 

OE4. Garantir a qualificação das áreas 

urbanas através da regeneração e 

valorização urbanística e de uma maior 

eficiência energética em prol da 

qualidade de vida 

L8. Melhorar a Qualidade do Ambiente Urbano e a Eficiência 

Energética  

OE5. Articular as Redes de Acessibilidade 

e Organizar os Sistemas de Transportes 

em torno da Mobilidade Sustentável 

L9. Qualificar a Rede Viária e Melhorar a Mobilidade 

L10. Promover Formas de Mobilidade Sustentável 

A
lt
e

r
a

ç
õ

e
s
 

C
li
m

á
t
ic

a
s
 

e
 
R

is
c
o

s
 

N
a

t
u

r
a

is
 OE6. Implementar medidas de maior 

adaptação às mudanças climáticas e de 

prevenção dos riscos naturais 

L11. Melhorar a Monitorização para uma Adaptação Mais 

Eficaz às Mudanças Climáticas 

L12. Prevenir os Riscos Naturais  

A
m

b
ie

n
t
e

 e
 

R
e

c
u

r
s
o

s
 

N
a

t
u

r
a

is
 

OE7. Promover a proteção e valorização 

ambiental, o uso eficiente dos recursos 

naturais e os patrimoniais e a criação de 

uma economia de baixo carbono 

L13. Incentivas uma Economia Hipocarbónica  

L14. Dinamizar Usos Inteligentes de Recursos e Resíduos e 

Promover a Economia Circular  

L15. Valorizar e Promover o Património Natural e Cultural da 

Sub-Região 

E
d

u
c
a

ç
ã

o
 

e
 

F
o

r
m

a
ç
ã

o
 

OE8. Elevar os níveis de escolaridade da 

população  

L16. Criar Condições Materiais de Aprendizagem 

L17. Elevar os Níveis de Escolaridade da População e 

Promover a Educação e Formação ao Longo da Vida.  

E
m

p
r
e

g

a
b

il
id

a
d

e
 e

 

Q
u

a
li
fi
c
a

ç
ã

o
 

OE9. Promover a empregabilidade, a 

diminuição do desemprego e a 

articulação entre o emprego e formação 

L18. Articular a Educação e Formação com o Emprego e 

Promover a Mobilidade Profissional  

L19. Reforçar os Saberes e Competências da População  

C
o

e
s
ã

o
 

S
o

c
ia

l 

OE10. Promover a coesão social e o 

desenvolvimento do terceiro setor 

L20. Fomentar a Economia Social e Qualificar o Terceiro Setor  

L21. Dinamizar e Qualificar o Apoio ao Envelhecimento Ativo 

L22. Promover a Inclusão Social e a Dinamização 

Sociocultural  

C
a

p
a

c
it
a

ç
ã

o
 
In

s
t
it
u

c
io

n
a

l 

e
 G

o
v
e

r
n

a
n

ç
a

 

OE11. Modernizar e melhorar a qualidade 

de serviço da Administração Local e a 

dimensão intermunicipal  

L23. Reforçar a Eficiência e a Eficácia da Administração Local  

OE12. Adotar modelos e instrumentos 

inovadores de governança e promover as 

redes de cooperação  

L24. Qualificar a Base Institucional e Dinamizar Plataformas 

Colaborativas na Sub-Região  

L25. Dinamizar a Cooperação Institucional geradora de 

Atratividade Territorial  

T
IC

´
s
 

OE13. Promover o acesso à web e ao 

uso das TIC em prol da coesão social e 

do desenvolvimento territorial  

L26. Promover as TIC na Melhoria da Acessibilidade aos 

Serviços de Interesse Geral  

In
o

v
a

ç
ã

o
 
T

e
r
r
it
o

r
ia

l 

OE14. Prototipar e Promover ofertas 

territoriais inovadoras  

L27. Promover Novas Formas de Comercialização de 

Produtos Locais  

L28. Inovar nas Ofertas Turísticas do Destino Viseu Dão 

Lafões 

L29. Promover Novos Modelos de Organização das Ofertas 

de Viseu Dão Lafões. 
 

Fonte: Viseu Dão Lafões 2020 – Estratégia, 2014 
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2.2.6. PROGRAMA NACIONAL PARA A COESÃO TERRITORIAL 

Na atualidade assistimos a uma “litoralização progressiva do país, acentuando-se a tendência para o 

despovoamento, envelhecimento e empobrecimento das regiões do interior, as quais representam 

cerca de 2/3 do território nacional. A perda de coesão territorial e social nestes territórios tem vindo a 

agravar-se e convoca-nos para a procura urgente de soluções que contrariem uma trajetória 

insustentável”.  

O Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT) procura estancar e reverter o processo de 

litoralização, identificando 164 medidas, divididas por cinco eixos, que pretendem tornar o território do 

interior mais coeso, competitivo, sustentável, conectado e colaborativo. 

A Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI), através da Resolução do Conselho de 

Ministros nº3/2016, de 14 de janeiro, ficou com a responsabilidade de criar, implementar e 

supervisionar um programa para a coesão territorial bem como promover medidas de desenvolvimento 

do território do interior de natureza interministerial. Assim, o papel da UMVI na preparação e 

implementação do PNCT assentou em dois pilares: 

: “Um primeiro pilar que se reconduz à transversalidade da sua ação e que se concretiza na 

capacidade para propor medidas de desenvolvimento do território de carácter 

interministerial que resultam da articulação da ação de vários Ministérios e dos seus 

serviços desconcentrados. 

: Um segundo pilar que se traduz na desejada articulação com os agentes presentes no 

território (em particular as Autarquias Locais associadas nas Comunidades Intermunicipais, 

mas também, as instituições de ensino superior, as associações empresariais, as próprias 

empresas, as associações de desenvolvimento local, as pessoas) cujos envolvimento na 

conceção e, sobretudo na concretização, do Programa são fundamentais.” 

Deste modo, no processo de elaboração do PNCT, a UMVI procedeu a um processo alargado de 

consulta e interação com as autarquias locais, comunidades intermunicipais, instituições de ensino 

superior, Grupos de Ação Local (GAL), associações empresariais, associações, empresas e pessoas 

na construção de um interior mais coeso, mais competitivo e mais sustentável. 

O resultado de todo o trabalho desenvolvido é um Programa que elenca mais de cento e sessenta 

medidas e uma Agenda para o Interior composta por oito iniciativas de caracter temático. No âmbito 

territorial, este Programa, segundo Resolução do Conselho de Ministros nº 3/2016, de 22 de janeiro, 

incide em 165 municípios nacionais classificados como territórios do interior, estando incluído nesta 

lista o município de Carregal do Sal (Figura 7). A abordagem multicritério que esteve na base da 

classificação dos territórios engloba a densidade populacional, a demografia, o povoamento, as 

caraterísticas físicas do território, a socio-economia e as acessibilidades. 
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Figura 7. Âmbito geográfico dos territórios do interior 

Fonte: UMVI, Programa Nacional para a Coesão Territorial, 2016 

 

Abarcando todas as áreas de governação, cuja ação tem reflexos nos territórios do interior, as medidas 

presentes no PNCT encontram-se organizadas em torno de cinco Eixos de Intervenção: 

: Eixo 1. Um Território do Interior + Coeso - Construir sistemas capazes de promover a 

inclusão social e a equidade através de uma maior igualdade de competências territoriais, 

promovendo uma melhor articulação entre a oferta de serviços urbanos e rurais e propondo 

novos serviços em rede que valorizem visões intersectoriais e interescalares, tendo em vista 

a qualidade de vida; 
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: Eixo 2. Um Território do Interior + Competitivo - Alargar as capacidades de desenvolvimento 

dos territórios do interior, potenciando novas estratégias de valorização dos seus recursos, 

ativos e agentes, assim como a geração de maiores níveis de atratividade, afirmando e 

consolidando uma nova competitividade; 

: Eixo 3. Um Território do Interior + Sustentável - Potenciar a diversidade geográfica, 

integrando a paisagem, os recursos endógenos, o património natural e cultural em prol de 

uma maior sustentabilidade, valorizando os espaços de montanha, de fronteira e os 

territórios mais periféricos; 

: Eixo 4. Um Território do Interior + Conectado - Reforçar a conectividade dos territórios do 

interior, facilitando a sua inserção em espaços mais alargados, por forma a potenciar os 

relacionamentos entre as bases produtivas litoral-interior, de fronteira e com a diáspora, 

gerando, assim, novas formas de articulação e de organização para a coesão, a 

competitividade e a sustentabilidade; 

: Eixo 5. Um Território do Interior + Colaborativo - Promover a transversalidade da atuação 

interministerial, valorizando as lideranças locais e a capacitação institucional, difundindo 

plataformas de diálogo e de cocriação, de experimentação e implementação de políticas, 

em prol de processos inovadores de governança territorial; 

Relativamente a cada um dos eixos são explicitados os objetivos, as medidas que o compõem e as 

várias áreas de governação e principais promotores, figuras essenciais para a materialização de cada 

medida. 

Por sua vez, a Agenda para o Interior é formada por oito iniciativas que estão organizadas em torno 

das principais questões e desafios presentes no desenvolvimento dos territórios do interior. Estas 

iniciativas pretendem “reforçar o trabalho colaborativo tendo em vista aumentar o conhecimento sobre 

os problemas, refletir os desafios estratégicos e preparar os processos prioritários de intervenção.” 

: Envelhecimento com qualidade; 

: Inovação de base económica; 

: Capital territorial; 

: Cooperação transfronteiriça; 

: Relação rural-urbana; 

: Acessibilidade digital; 

: Atratividade digital; 

: Atratividade territorial. 
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2.3. SÍNTESE 

Em todos os instrumentos analisados e com implicação direta para a estratégia de desenvolvimento do 

concelho de Carregal do Sal, destaca-se: 

: O foco nas pequenas e médias empresas, nomeadamente naquelas que se integrem em setores 

estratégicos e que revelem potencial de internacionalização e diferenciação (de produtos e 

processos); 

: O enfoque na inovação, pela produção de conhecimento e pela sua integração na economia, no 

sentido de elevar os níveis de competitividade e especialização do tecido empresarial; 

: A aposta na transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores – pela 

relevância do contributo dos investimentos nas empresas (eco eficiência, eco inovação, I&D 

associada em resposta a desafios societais, etc.) em estratégias de baixo carbono e eficiência 

energética, assim como ao nível do empreendedorismo (nomeadamente no âmbito da “economia 

verde”); 

: A promoção do investimento inovador e qualificado, acompanhado por políticas de qualificação 

de recursos humanos, empreendedorismo e emprego; 

: Combate à pobreza e exclusão social; 

: Tornar o território mais coeso, competitivo, sustentável, conectado e colaborativo. 
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 INSTRUMENTOS DE SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO 

CONCELHO 

3.1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento integrado e sustentado de um território pressupõe a definição de uma visão do futuro 

desejado e a identificação dos domínios a trabalhar e das ações (materiais e imateriais) a implementar 

para que seja possível a concretização dessa visão. Esta abordagem não é restrita à escala local, sendo 

um exercício pertinente e imprescindível em diversas escalas, como aliás se mostrou no ponto anterior.  

Considerando as especificidades de cada território, e ao facto de muitas vezes a caraterísticas 

encontradas não se cingirem a um concelho e serem traços caraterísticos de uma sub-região, tem-se 

verificado uma crescente importância da intermunicipalidade, relacionada com a escala das NUTS III 

correspondente à escala das Comunidades Intermunicipais (CIM). A esta escala foram definidas as 

Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial (EIDT), dinamizadas pelas respetivas CIM, em 

articulação com os restantes atores relevantes, e que definem a visão de futuro supramencionada. Já 

numa ótica focada no quadro de apoios comunitários, foram, com base nas EIDT, definidos os 

Investimentos Territoriais Integrados (ITI), materializados através de Pactos para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial (PDCT). Com outras geometrias, mas mantendo o cariz intermunicipal, o 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), materializado em Estratégias de Desenvolvimento 

Local (EDL) também são importantes instrumentos de suporte ao desenvolvimento dos territórios, 

nomeadamente na vertente da economia rural.  

Neste capítulo serão apresentados os instrumentos que sustentam as opções de desenvolvimento 

recente do município de Carregal do Sal, ao nível intermunicipal e municipal, focando as abordagens 

territoriais nas quais o concelho participa, nomeadamente o PDCT de Viseu Dão Lafões, e o DLBC/EDL 

ADICES 2020. É ainda abordado o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Carregal do Sal 

(PERU), enquanto instrumento fulcral ao nível do desenvolvimento territorial de âmbito local e que, por 

não se circunscrever a matérias de ordenamento do território, é exposto neste capítulo. 
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3.2. INTRUMENTOS INTERMUNICIPAIS E LOCAIS 

3.2.1. INVESTIMENTO TERRITORIAL INTEGRADADO/PACTO PARA O 

DESENVOLVIMENTO E COESÃO VISEU DÃO LAFÕES 

Os Investimentos Territoriais Integrados (ITI) à escala NUTS III procuram responder à necessidade de 

combater os desequilíbrios regionais e potenciar as capacidades e recursos de todos os territórios, 

mobilizando um conjunto restrito de prioridades de investimento (PI) previstas no Portugal 2020. Estes ITI 

têm por base as Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial (EIDT) já formalmente reconhecidas 

e aprovadas, que servem igualmente de referência para assegurar a coerência estratégica de outras 

intervenções de cariz local, como por exemplo as estratégias de Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária. 

Os Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) são a formalização dos ITI através de um 

pacote financeiro contratualizado com as Autoridades de Gestão (AG) dos programas operacionais 

financiadores. Neste contexto, o PDCT Viseu Dão Lafões integra o seguinte conjunto de domínios 

estratégicos que, através da mobilização de diferentes fundos, responderão aos requisitos de 

desenvolvimento deste território: 

: Sistema Urbano e Qualidade de Vida: OE4. Garantir a qualificação das áreas urbanas através da 

regeneração e valorização urbanística e de uma maior eficiência energética em prol da qualidade 

de vida; 

: Alterações Climáticas e Riscos Naturais: OE6. Implementar medidas de maior adaptação às 

mudanças climáticas e de prevenção dos riscos naturais; 

: Ambiente e recursos naturais: OE7. Promover a proteção e valorização ambiental, o uso eficiente 

dos recursos naturais e os patrimoniais e a criação de uma economia de baixo carbono; 

: Educação e formação: OE8. Elevar os níveis de escolaridade da população; 

 Empregabilidade e qualificação: OE9. Promover a empregabilidade, a diminuição do 

desemprego e a articulação entre o emprego e formação; 

 Coesão social: OE10. Promover a coesão social e o desenvolvimento do terceiro setor; 

 TIC: OE13. Promover o acesso à web e ao uso das TIC em prol da coesão social e do 

desenvolvimento territorial; 

 Inovação territorial: OE14. Prototipar e promover ofertas territoriais inovadoras. 

O PDCT, construído por todos os municípios da CIM, tem como objetivo estratégico o aprofundamento 

da cooperação intermunicipal, de forma a explorar os ganhos da eficiência decorrentes da ação coletiva 

em prol dos Crescimentos Inteligente, Sustentável e Inclusivo em linha com a política de coesão da União 

Europeia. Neste instrumento, o município de Carregal do Sal é responsável direto pela implementação de 



D02. Caraterização e Diagnóstico 
Plano Estratégico de Carregal do Sal  

41 

um conjunto de projetos à escala concelhia (Tabela 13. Síntese dos investimentos incluídos no PDCT VDL 

e corresponsável pela implementação de projetos intermunicipais em múltiplos domínios.  

Tabela 13. Síntese dos investimentos incluídos no PDCT VDL 

PI Designação Investimento Promotor 

04.03 Ecoeficiência na Piscina Municipal de Carregal do Sal Município de Carregal do Sal 

09.04 Envelhecimento Ativo Município de Carregal do Sal 

09.04 Unidade de Saúde Móvel de Carregal do Sal Município de Carregal do Sal 

09.07 
Saúde de Proximidade – Reabilitação da Extensão do Centro 

de Saúde de Cabanas de Viriato 
Município de Carregal do Sal 

06.03 Musealização do Complexo Patrimonial de Cabris* Município de Carregal do Sal 

10.01 Carregal do Sal Educa Município de Carregal do Sal 

10.01 Centro de Sucesso Educativo Município de Carregal do Sal 

10.01 Ateliers de Aprendizagem Município de Carregal do Sal 

10.05 Escola Básica de Carregal do Sal Município de Carregal do Sal 

 

Fonte: CIM VDL, PDCT, 2015 

 

 

3.2.2. DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA/ESTRATÉGIA DE 

DESENVOLVIMENTO LOCAL ADICES  2020 

O Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) é uma abordagem territorial ascendente, através 

da qual são implementadas Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) concebidas por Grupos de Ação 

Local (GAL) em estreita ligação com o tecido social, económico e institucional de cada território, visando 

o desenvolvimento, diversificação e competitividade da economia e a melhoria das condições de vida das 

populações. O Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) visa promover, em territórios 

específicos, o desenvolvimento local e a diversificação das economias de base rural e das zonas 

pesqueiras e costeiras.  

O concelho de Carregal do Sal integra, em conjunto com Tondela, Santa Comba Dão, Mortágua e Águeda, 

a ADICES e o GAL em que esta entidade lidera, que tem uma área de atuação na confluência das NUTS 

III Viseu Dão Lafões, Região de Coimbra e Região de Aveiro (Figura 8), numa extensão total de 1186,5km². 

Trata-se de um território de charneira entre o litoral e o interior, estruturado por elementos naturais como 

as bacias hidrográficas do Vouga, Dão e Mondego, as serras do Buçaco e Caramulo e floresta. 
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Figura 8. DLBC rurais 

Fonte: Centro 2020, 2016 

 

Tendo presente os Objetivos Estratégicos e orientações constantes no Acordo de Parceria, Programa de 

Desenvolvimento Rural (PDR), Estratégia Regional do Centro e nas EIDT (CIM) que abrangem o território, 

a ADICES elaborou a EDL ADICES - PACTO 2020 - Rotas do Desenvolvimento - um compromisso para o 

território. A EDL é uma estratégia abrangente, integrada e multissetorial, construída com os atores locais 

e assumida e partilhada por estes, fortemente ancorada nos recursos do território (água, serra e floresta) 

os quais ganham um novo e renovado protagonismo ao serem reconhecidos como elementos 

aglutinadores e indutores de desenvolvimento. A visão estratégica preconizada foi a “Afirmação da 

Economia Verde como ativo estratégico do Território, catalisadora de sustentabilidade, promotora de 

empreendedorismo e inovação, indutora de coesão social e territorial e mobilizadora dos atores locais para 

o desenvolvimento.” 

Para a operacionalização desta Visão, a EDL foi alicerçada num objetivo estratégico transversal a toda a 

execução, a governança, em quatro Eixos de Intervenção, decompostos em Objetivos Específicos (OE) e 

em linhas de proposta de atuação, tal como apresentado na Tabela 14. 
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Tabela 14.Síntese da EDL ADICES PACTO2020 

Ei

xo 

Objetivos Estratégicos Proposta de atuação 
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OE1. Promover a produção 

agrícola e agroalimentar 

: Estímulo à instalação de novos produtores e reforço da atividade dos produtores existentes. 

: Qualificação e modernização de unidades existentes. 

: Desenvolvimento de atividades complementares à agricultura nas explorações agrícolas. 

: Promoção e afirmação de produtos de qualidade locais. 

OE2 Promover o 

desenvolvimento sustentado e 

ordenamento da floresta 

: Modernização e afirmação das empresas florestais (exploração e prestação de serviços). 

: Promoção da instalação e do desenvolvimento de atividades complementares à exploração florestal e à transformação da madeira. 

: Apoio à reintrodução de espécies nobres com maior valorização pelo mercado e ao ordenamento florestal e emparcelamento. 

: Apoio ao combate das invasoras lenhosas e outras pragas florestais 

OE3. Promover a produção de 

energias renováveis e a eficiência 

energética 

: Apoio à instalação e desenvolvimento de novas unidades de produção de energias renováveis; 

: Apoio à instalação de unidades de produção de energia renovável nas explorações agrícolas. 

: Disseminação de boas práticas e outros comportamentos ao nível da eficiência energética, nomeadamente de edifícios e equipamentos públicos e 

edifícios domésticos, conducentes à redução de custos 

OE4. Dinamizar as atividades de 

turismo, desporto e lazer 

: Proposta de Atuação: 

: Qualificação e reforço do alojamento turístico de pequena escala, das unidades comerciais de apoio ao turismo e lazer (restaurantes, lojas de 

produtos locais,..) e das empresas de animação turística. 

: Desenvolvimento de atividades de animação turística. 

: Inventariação dos recursos turísticos existentes (museus e núcleos museológicos, alojamento, restauração, artesanato, pontos de interesse, pontos 

de venda, etc.). 

OE5. Promover as indústrias 

criativas e culturais 

: Apoio à instalação de indústrias criativas e culturais no território, com incorporação de inovação, conhecimento e tecnologia. 

: Promoção de serviços para a inovação e o “design” no artesanato e em outros produtos locais. 

: Promoção de iniciativas culturais de animação, que afirmem o território no contexto regional e nacional. 

OE6. Dinamizar o comércio e 

serviços de proximidade e de 

suporte ao desenvolvimento rural 

: Apoio à dinamização do comércio de proximidade e o emprego local. 

: Promoção da comercialização qualificada de produtos locais. 

: Promoção do artesanato e das artes e ofícios tradicionais e apoio à instalação e modernização de unidades existentes. 

: Apoio à densificação e qualificação da rede de microempresas rurais quer na área do comércio de proximidade, quer da prestação de serviços de 

suporte. 

: Criação e desenvolvimento de redes de comercialização de produtos. 

: Criação/reabilitação de espaços para a comercialização de produtos locais. 

: Incentivo ao surgimento de novas e inovadoras formas de comercialização e venda dos produtos. 
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OE7. Promover a preservação, 

conservação e valorização da 

biodiversidade e dos recursos 

naturais e culturais 

: Valorização turística do património natural e cultural. 

: Realização de campanhas de sensibilização ambiental. 

: Produção de materiais informativos e didáticos. 

: Inventariação, divulgação e animação do património e da rede de equipamentos culturais. 

: Realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais e naturais. 

: Recuperação, preservação e valorização do património edificado. 

: Fomento da recuperação, preservação e transmissão do património cultural e etnográfico, incluindo saberes e tradições locais. 
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OE8. Fomentar a economia 

social, o desenvolvimento do 

terceiro setor e o associativismo 

: Estimulo ao empreendedorismo social e cooperativo. 

: Apoio à adoção de soluções inovadoras aplicadas ao espaço rural de carácter social e tecnológico, promovendo, em parceria com a sociedade 

civil, a provisão de bens e serviços melhor ajustados à procura local 

: Valorização, promoção e capacitação do voluntariado e do associativismo local. 

OE9. Promover a inclusão ativa e 

a inovação social 

: Promoção do envolvimento ativo dos jovens nas dinâmicas de desenvolvimento local. 

: Dinamização e promoção da conciliação da vida familiar com a atividade profissional e a educação/formação. 

: Promoção do envelhecimento ativo. 

: Projetos piloto de animação territorial e de promoção da inclusão e inovação social, vocacionados para grupos específicos e públicos 

desfavorecidos. 

: Promoção da Igualdade de oportunidades e de género e a cidadania ativa. 

: Promoção a (re)integração de jovens, desempregados e grupos vulneráveis na sociedade, na educação/formação e no mercado de trabalho. 

: Apoio a planos locais de inclusão social, conduzidos por pessoas em situação de pobreza. 

: Redução das atitudes e práticas de desigualdades de género, sobretudo em contexto laboral, sensibilizando igualmente para a igualdade e não 

violência entre sexos e para a conciliação entre vida pessoal e profissional. 

OE 10. Reforçar, qualificar e 

adequar a rede de equipamentos 

e respostas sociais 

: Capacitação das instituições e dos seus técnicos, promovendo uma lógica de serviços de proximidade orientada para o beneficiário/utente, 

potenciando o abandono da tradicional abordagem assistencialista da intervenção social. 

: Apoio à organização em rede de equipamentos e de saúde e de apoio social. 

: Refuncionalização, diversificação e qualificação da rede de equipamentos e valências de apoio social existentes no Território. 

OE11. Promover a educação e a 

escola inclusiva 

: Apoio à Parentalidade Positiva. 

: Promoção de competências pessoais e sociais junto dos alunos. 

: Ações de sensibilização conjuntas com pais, alunos, professores e pessoal não docente sobre bullying e violência escolar e entre jovens. 

: Promoção de ações de abertura da escola à comunidade, com atividades de animação socioeducativa em horário pós laboral e fim de semana. 

: Dinamização de ações de fomento à colaboração Escola-Empresa, melhorando à transição da escola para a vida ativa. 
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OE12. Estimular o 

empreendedorismo, a inovação, 

investigação e desenvolvimento 

(I&I&D) 

: Apoio integrado à instalação de jovens empresários em meio rural, através da promoção de um conjunto de respostas que favoreçam o seu 

acolhimento, instalação e a permanência. 

: Criação de redes e programas de apoio ao empreendedorismo e aos potenciais empreendedores. 

: Apoio a uma maior interligação entre o tecido produtivo e os empreendedores e as unidades de investigação. 

: Desenvolvimento de instrumentos e ferramentas de estímulo á produção e disseminação de inovação e conhecimento. 

: Estímulo à investigação, inovação e desenvolvimento no tecido empresarial e industrial. 

: Suporte à exportação de produtos e à internacionalização de empresas. 

OE13. Promover a 

empregabilidade no território 

: Ações de divulgação dos apoios existentes, p.ex., ao nível dos incentivos para a criação de emprego, criação de empresas, formação profissional 

: Desenvolvimento de instrumentos e ferramentas de trabalho comuns para as várias entidades, incluindo Percursos Integrados de Formação-

inserção. 

: Apoio a medidas de conciliação das responsabilidades familiares e laborais. 

: Desenvolvimento ações de informação e sensibilização sobre as oportunidades do mercado de trabalho e possibilidade de progressão na carreira 

e as profissões presentes no tecido económico local. 

OE14. Promover a aprendizagem 

ao longo da vida, e o reforço das 

qualificações escolar e 

profissional 

: Desenvolvimento de ofertas formativas de suporte à qualificação escolar e profissional de ativos empregados e desempregados. 

: Desenvolvimento de ações de formação-ação. 

: Desenvolvimento de ações de formação para dirigentes e empresários. 

OE15. Promover o envolvimento 

ativo dos jovens nas dinâmicas 

de desenvolvimento local 

: Ações de desenvolvimento das competências de empregabilidade dos jovens trabalhando a capacidade empreendedora e criativa. 

: Ações de sensibilização e mobilização dos jovens para uma cidadania ativa e envolvimento na comunidade. 

: Promoção do voluntariado e do associativismo entre os jovens. 
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OE16. Reforçar a visibilidade e 

atratividade do território 

: Produção e implementação de campanhas de marketing sobre o património. 

: Criação de brochuras promocionais; meios audiovisuais e multimédia; dinamização de eventos promocionais como feiras, campanhas publicitárias, 

etc.. 

: Ações de promoção externa de bens e serviços transacionáveis. 

: Ações de promoção de produtos endógenos e recursos empresariais. 

OE17. Promover uma atuação 

concertada multidisciplinar e 

intersectorial 

: Sensibilização dos atores locais para a importância do trabalho em rede. 

: Capacitação dos atores locais para o trabalho em parceria. 

: Desenvolvimento de instrumentos e ferramentas de trabalho em rede. 

: Divulgação de experiências e boas práticas de desenvolvimento rural e de trabalho em parceria. 

: Desenvolvimento da capacitação institucional. 

OE18. Promover a cooperação 

para o desenvolvimento 

: Desenvolvimento de projetos de cooperação interterritorial e transnacional, nomeadamente nos domínios da Cooperação para o Desenvolvimento 

e da Educação para o Desenvolvimento. 

: Partilha de experiências e projetos com parceiros nacionais e internacionais. 

: Dinamização de projetos-piloto ou de replicação de projetos desenvolvidos na EU. 
 

Fonte, ADICES, 2016 
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3.2.3. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REGENERAÇÃO URBANA - PERU  

No quadro de uma estratégia de desenvolvimento do concelho e da vila, do ponto de vista económico, 

social, cultural e ambiental, a Câmara Municipal de Carregal do Sal tem vindo a promover, ao longo 

dos últimos anos, um conjunto de iniciativas de recuperação de espaços públicos e de reabilitação de 

edifícios e equipamentos urbanos. 

Neste sentido, foi delimitada uma Área de Reabilitação Urbana (ARU), aprovada pela Assembleia 

Municipal a 19 de junho de 2015, cujos documentos de suporte incluem os critérios subjacentes à 

delimitação da área e os objetivos estratégicos a prosseguir bem como o quadro dos benefícios fiscais 

associados aos impostos municipais, de acordo com o disposto no artigo 13º do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (RJRU). Foi publicada em Diário da República de 30 de Julho de 2015. 

De acordo com o RJRU, a ARU é definida como sendo uma “área territorialmente delimitada que, em 

virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos 

equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou 

salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana 

aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana”. Sobre uma ARU 

é necessário definir a respetiva ORU que corresponde ao “conjunto articulado de intervenções visando, 

de forma integrada, a reabilitação urbana de uma determinada área”.  

A operação a desenvolver na vila de Carregal do Sal é uma operação de reabilitação urbana 

sistemática, fruto da complexidade das questões abrangidas e da perspetiva integrada que será 

necessário garantir. A estratégia de intervenção definida para o território implica, claramente, uma 

perspetiva integrada de intervenção no tecido urbano e na vida da vila. A ORU sistemática “consiste 

numa 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”. A ORU sistemática é enquadrada pelo Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana (PERU). 

O PERU de Carregal define uma estratégia integrada de reabilitação para a vila sede de concelho, 

promovendo melhores condições urbanas e ambientais e permitindo reforçar a identidade do território, 

mais coeso e apto a atrair moradores e novas dinâmicas do seu tecido social, económico e cultural.  

A ORU de Carregal do Sal deverá ser executada no prazo de 10 (dez) anos, estimando-se que as 

intervenções propostas se desenvolvam entre 2016 e 2025. Este prazo poderá ser prorrogado por 5 

anos, caso se entenda necessário, atingindo o âmbito temporal máximo fixado para a vigência de uma 

ARU (art.º 18º do RJRU). 

A estratégia de reabilitação urbana materializa-se através de diversos projetos estruturantes, que 

incidem sobre as diversas dimensões do território e da vida urbana, mais concretamente nas suas 



D02. Caraterização e Diagnóstico 
Plano Estratégico de Carregal do Sal  

47 

dimensões física e ambiental, económica, social e cultural. Estes projetos estruturantes constituem-se 

como a resposta operativa para a concretização da Visão “Carregal do Sal: uma centralidade 

sustentável, inclusiva e vibrante” e correspondem a propostas concretas de intervenção. Assim, de 

forma atingir os objetivos estabelecidos na Visão, foram criados cinco eixos estratégicos, onze 

objetivos estratégicos e dez projetos estruturantes. A relação entre os projetos estruturante, eixos 

estratégicos e objetivos estratégicos é apresentado na Tabela 15. A cada projeto estruturante está 

associado um conjunto de ações, e uma tipologia de intervenção, tal como é possível verificar na 

Tabela 16. 
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Tabela 15. PERU Carregal do Sal – Eixos Estratégicos, Objetivos Estratégicos e Projetos Estruturantes 

CARREGAL DO SAL: UMA CENTRALIDADE SUSTENTÁVEL, INCLUSIVA E VIBRANTE 
E

ix
o

s
 

E
s
t
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a

t
é

g
ic

o
s
 

EE1:Melhorar a qualidade do 

ambiente urbano e promover a 

complementaridade entre 

diferentes espaços 

EE2:Valorizar a paisagem e a 

contiguidade ecológica 

EE3: Impulsionar a economia local e 

fomentar novas dinâmicas 

económicas da proximidade 

EE4: Afirmar a identidade local e 

estimular a inclusão social 

EE5:Promover a sustentabilidade 

ambiental e a mobilidade suave 

O
b

je
t
iv

o
s
 
E

s
tr

a
té

g
ic

o
s
 

: OE 1: Reabilitar o parque 

edificado e reforçar as 

dinâmicas e 

complementaridades 

funcionais; 

: OE 2: Qualificar o espaço 

público e reforçar a 

unidade e as relações de 

proximidade; 

: OE 3: Atrair e fixar 

residentes e atividades. 

: OE 4: Qualificar os 

espaços verdes 

existentes, potenciando 

o seu usufruto por parte 

da população; 

: OE 5: Garantir o 

equilíbrio ecológico 

através da criação de 

novos espaços e de 

corredores verdes. 

: OE 6: Revitalizar e dinamizar 

o comércio local e os 

serviços de proximidade; 

: OE 7: Apoiar e incentivar 

empreendedores e novas 

dinâmicas económicas; 

: OE 8: Valorizar os produtos 

locais. 

: OE 9: Reforçar a 

identidade local; 

: OE 10: Promover a 

inclusão social; 

: OE 11: Favorecer a 

participação e o 

envolvimento dos atores 

locais. 

: OE 12: Promover 

comportamentos sustentáveis, 

ao nível da eficiência energética 

e da valorização dos RSU; 

: OE 13: Minimizar o impacto do 

automóvel no centro urbano e 

melhorar a qualidade ambiental 

contribuindo para a redução das 

emissões de Gases com Efeito 

de Estufa e do ruído: 

: OE 14: Favorecer a articulação 

entre a vila e as funções urbanas 

complementares na periferia 

promovendo modos de 

mobilidade suave.  
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P1 Viver Carregal do Sal P3 Estrutura Verde 

Urbana 

P4 Revitalizar o Comércio 

Local 

P6 Ser Carregal do Sal P9 Carregal do Sal Sustentável 

P7 Carregal do Sal 

Participa P2 Rede de Espaços 

Públicos 

P5 Carregal do Sal Empreende P10 Mais mobilidade suave 

P8 Carregal do Sal 

inclusivo  
 

Fonte: SPI, 2016 
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  Tabela 16. PERU Carregal do Sal – Eixos Estratégicos, Projetos Estruturantes, Ações e Tipologia de Intervenção. 

EIXO ESTRATÉGICOS PROJETOS ESTRUTURANTES AÇÕES TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO 

EE1: Melhorar a 

qualidade do ambiente 

urbano e promover a 

complementaridade 

entre diferentes espaços  

P1 Viver Carregal do Sal  

1.1. Reabilitação do parque edificado da ARU da vila de Carregal do Sal Reabilitação de edifícios 

1.2 Reabilitação da Biblioteca Municipal Reabilitação de edifícios 

1.3 Programa de atração de residentes e atividades Dinamização económica e social 

P2 Rede de Espaços Públicos  

2.1 Reabilitação do largo junto ao Julgado de Paz Reabilitação de espaço público 

2.2 Reabilitação da envolvente do Mercado Municipal Reabilitação de espaço público 

2.3 Qualificação dos espaços pedonais Reabilitação de espaço público 

2.4 Reorganização e qualificação da rede viária Reabilitação de espaço público 

EE2: Valorizar a 

paisagem e a 

continuidade ecológica  

P3 Estrutura Verde Urbana 

3.1 Requalificação do parque Alzira Cláudio Reabilitação de espaço público 

3.2 Requalificação do jardim Dr. Manuel da Costa Reabilitação de espaço público 

3.3 Requalificação da Quinta do Gorgulão Criação de espaço verde 

3.4 Manutenção e qualificação de corredores verdes Reabilitação de espaço público 

EE3: Impulsionar a 

economia local e 

fomentar novas 

dinâmicas económicas 

de proximidade  

P4 Revitalizar o Comércio 

Local  

4.1 Reabilitação da antiga Conservatória Reabilitação de edifícios 

4.2 Dinamização do centro de “Artes e Sabores” Dinamização económica e social  

4.3 Programa de qualificação do comércio local Dinamização económica e social 

P5 Carregal do Sal 

Empreende  

5.1 Reabilitação do Mercado Municipal Reabilitação de edifícios 

5.2 Programa funcional e de dinamização do viveiro de empresas Dinamização económica e social 

5.3 Programa de empreendedorismo local Dinamização económica e social 

EE4: Afirmar a 

identidade local e 

estimular a inclusão 

social  

P6 Ser Carregal do Sal  

6.1 Núcleo de história e identidade de Carregal do Sal Dinamização económica e social 

6.2 Programa de identidade e cidadania na escola Dinamização económica e social 

P7 Carregal do Sal Participa 

7.1 Dinamização de eventos locais Dinamização económica e social 

7.2 Implementação da plataforma “Na minha vila” Dinamização económica e social 

7.3 Orçamento Participativo Dinamização económica e social 

P8 Carregal do Sal Inclusivo  

8.1 Criação de estrutura ocupacional e de acompanhamento de grupos vulneráveis Dinamização económica e social 

8.2 Promoção do envelhecimento ativo e saudável Dinamização económica e social 

EE 5: Promover a 

sustentabilidade 

ambiental e a 

mobilidade suave  

P9 Carregal do Sal Sustentável  

9.1 Melhoria da eficiência energética dos edifícios públicos e privados Reabilitação de edifícios 

9.2 Melhoria da eficiência energética no espaço público Reabilitação de espaço 

9.3 Campanhas de sensibilização para a recolha seletiva de resíduos Dinamização económica e social 

P10 Mais Mobilidade 

Sustentável  

10.1 Estabelecimento de programa “Centro sem Carros” Dinamização económica e social 

10.2 Criação ligação ciclável/pedonal entre a vila de Carregal do Sal e funções 

urbanas complementares na periferia 

Construção de vias dedicadas à 

mobilidade suave 
 

Fonte: SPI, 2016 
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3.3. SÍNTESE 

Considerando que as estratégias de desenvolvimento concelhio sustentam-se, frequentemente, em 

abordagens intermunicipais, Carregal do Sal participa em diversas intervenções deste cariz, 

destacando-se as seguintes: 

: ITI/PDCT Viseu Dão Lafões, onde tem inscritos 9 investimentos; 

: DLBC/EDL ADICES2020 

Por fim, importa referir o PERU de Carregal do Sal, um instrumento estratégico para a revitalização do 

centro urbano sede de concelho, que integra 10 projetos estruturantes e 29 ações prioritárias. 
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 CARATERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é realizada uma caraterização do território concelhio, subdividida nos seguintes pontos:  

: Enquadramento territorial e demográfico do concelho de Carregal do Sal considerando 

diversas escalas de análise e focando componentes físicas e humanas. No primeiro caso, 

analisa-se a posição do concelho quer a nível regional (NUTS II) como a nível sub-regional 

(NUTS III) e local, de modo a perceber as ligações com o exterior e as dinâmicas internas. 

Posteriormente, é realizado um enquadramento demográfico, utilizando indicadores como a 

densidade populacional, evolução da população, índice de envelhecimento, população 

residente, taxa de natalidade, população residente por grupos etários e evolução da taxa de 

atração/repulsão interna. Estes permitem destacar as alterações ocorridas nas últimas 

décadas e comparar as dinâmicas do concelho com as dos concelhos limítrofes, incluídos 

tanto na NUTS III Viseu Dão Lafões como na NUTS III Região de Coimbra (Oliveira do Hospital 

e Tábua). 

: Emprego e competitividade, no qual é analisado o perfil e composição de economia local, 

bem como os recursos humanos e territoriais no sentido de aferir a existência de padrões e 

setores de especialização no concelho. Sempre que possível, é realizada uma análise 

comparativa com a realidade nacional, regional e sub-regional.  

: Sustentabilidade e ambiente, sendo abordadas diversas componentes, quer naturais (bacias 

hidrográficas da região e a floresta), quer construídas (infraestruturas básicas – de 

abastecimento de água, sistema de drenagem de águas residuais, resíduos - e energia) e a 

sua gestão. 

: Ordenamento do território e obras públicas, com uma forte interligação com o ponto anterior, 

integra a análise dos programas e planos de gestão territorial com incidência no território de 

Carregal do Sal. 

: Cultura, com a identificação e análise dos espaços, entidades e dinâmicas existentes no 

concelho, bem como do seu património classificado que constitui um importante recurso 

cultural e identitário. 

: Educação e inclusão social, domínios complementares e transversais a todas as 

componentes analisadas nos restantes pontos, aqui caracteriza-se a população ao nível das 

qualificações. Relativamente à inclusão social, são analisados dados relacionados com as 

prestações sociais, desemprego, entre outros. 
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4.2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL E SOCIODEMOGRÁFICO 

4.2.1. CARATERIZAÇÃO TERRITORIAL 

O concelho de Carregal do Sal situa-se na região Centro, na NUTS III Viseu Dão Lafões, tendo uma 

área aproximada de 117 km² e uma população de 9835 habitantes (à data dos Censos de 2011), o 

que corresponde a uma densidade populacional de 84,1 habitantes/ km², superior à média da NUTS 

III que apresenta uma densidade de 79,5 habitantes/ km². 

É delimitado, a norte, pelo município de Viseu, a nordeste, por Nelas, a leste, por Oliveira do Hospital, 

a sudeste, por Tábua, a sudoeste, por Santa Comba Dão e, a noroeste, por Tondela (Figura 9). 

Comparando a densidade populacional, no conjunto dos concelhos com os quais confronta, apenas 

Tábua e Tondela têm uma densidade populacional inferior (60,4 e 78 habitantes/km², respetivamente). 

 

Figura 9. Enquadramento regional do concelho de Carregal do Sal 

Fonte: SPI, 2016 

 

No que diz respeito a acessibilidades, o IC12 é o principal eixo que serve o concelho e que permite a 

sua ligação a importantes infraestruturas da rede rodoviária nacional, como o IP3 a A25 e a A24. Estas 
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infraestruturas são importantes para o posicionamento geoestratégico do concelho, uma vez que 

permitem uma boa conetividade aos principais polos urbanos regionais e sub-regionais, sobretudo ao 

sistema urbano de Viseu, em relação ao qual Carregal do Sal se apresenta como um centro urbano 

complementar. 

Quanto a ligações de proximidade, as estradas nacionais EN234 e EN230 são as mais relevantes neste 

contexto, ligando o concelho a Nelas e a Oliveira do Hospital, respetivamente. A ER230 faz a ligação 

do concelho a Tondela, sendo também um relevante eixo de ligação intrarregional nomeadamente a 

Viseu. 

O município é atravessado pela linha ferroviária da Beira Alta e possui uma estação na vila. Esta linha 

estabelece a ligação à Guarda e a Vilar Formoso, sendo também uma importante conexão a Espanha. 

No que diz respeito a características biofísicas do território, no mosaico geográfico organizado no 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C), o concelho integra a subunidade 

biofísica da Beira Alta (ou Planalto Beirão), onde se distinguem dois rebordos montanhosos - Serras 

da Beira Alta e Caramulo e Buçaco- “A área de maior expressão, situada entre montanhas, corresponde 

à Plataforma do Mondego, uma superfície com o vértice orientado para SO onde o encaixe do rio 

Mondego faz a transição para o Baixo Mondego. A NO, entre as Serras da Arada e do Caramulo, 

individualiza-se o corredor do Lafões. Esta unidade geográfica, entre serras, caracteriza-se pela elevada 

fragmentação do mosaico agrícola da policultura, destacando-se a especialização dos Vinhos do Dão.” 

(CCDRC, PROT-C). 

No contexto biofísico do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Dão e Lafões (PROF DL), o 

concelho de Carregal do Sal integra as sub-regiões homogéneas Terras do Dão e Alto Alva. A primeira 

carateriza-se por ser uma região com elevado potencial lenhoso, aptidão para a silvo-pastorícia e por 

ter características paisagísticas particulares relacionadas com o vale do Dão e do Mondego. Quanto 

à sub-região homogénea do Alto Alva, para além do elevado potencial de produção lenhosa, 

carateriza-se pelo risco de erosão nas vertentes dos vales dos principais cursos de água e destaca-

se pela presença de habitats, de flora e de fauna, com elevado valor de conservação, inserido na Rede 

Natura 2000. Estes elementos serão abordados com maior detalhe no capítulo referente ao 

Ordenamento do Território. 

Em termos morfoestruturais, o território do concelho de Carregal do Sal integra-se plataforma inclinada 

da Beira Alta que corresponde a um desnível tectónico, de orientação NE – SW, desde os 500-550 

metros de altitude, na área de Viseu-Mangualde, até aos 200-250 metros, em Santa Comba Dão.  

Esta unidade geomorfológica, também designada por Fosso ou Plataforma do Mondego”, tem génese 

no abatimento entre o bloco levantado da montanha centro-ocidental do Caramulo, a oeste, e o bloco 

levantado da cordilheira central, a sueste. “Sobre a plataforma afloram depósitos de cobertura 

constituídos por areias e arenitos de grão fino a médio, podendo intercalar calhaus de quartzo de filão 

e de quartzito que correspondem a diferentes momentos da sua evolução durante o Terciário e 
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Quaternário” (Rebelo, 1996). Para além do Mondego e dos seus afluentes, as formas geomorfológicas 

da região encontram-se associadas à tectogénese, existindo diversas bacias tectónicas, como as de 

Mortágua e Besteiros, com depósitos deste tipo. 

 

Figura 10. Carta geológica de Portugal 

Fonte: INETI 

 

Na orografia, este enquadramento, no concelho de Carregal do Sal, traduz-se por cotas mais baixas 

associadas aos leitos dos rios e respetivas planícies aluviais, na ordem dos 120 a 220 metros de 

altitude, enquanto no restante território se verificam cotas entre os 220 e os 400 metros de altitude 

(Figura 11). 
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Figura 11. Hipsometria do concelho de Carregal do Sal 

Fonte: SPI, 2016 

 

“Climaticamente, (…) a relativa proximidade do mar e as altitudes médias da área são fatores que 

permitem características mediterrâneas suficientes para um bom desenvolvimento da vinha e da oliveira, 

(…), em vertentes bem expostas já se vêm sobreiros (…). O pinhal, constituído principalmente por 

pinheiro marítimo, muito sujeito a incêndios no verão, também oferece, por vezes, exemplares de 

pinheiro manso. Os eucaliptos já conhecidos há muito tempo na região têm vindo a ser plantados com 

êxito um pouco por todo o lado.” (Rebelo, 1996). Isto é, existe uma relação direta entre o tipo de rochas 

aflorantes, a sua exposição a agentes climáticos e consequente grau de meteorização e o 

desenvolvimento dos solos. Por sua vez, os solos condicionam os tipos de vegetação e culturas. 

Na região demarcada do Dão, a vitivinicultura está associada a solos não evoluídos ou esqueléticos, 

praticamente reduzidos à capa de alteração do granito (cambissolos húmicos - Figura 12), ou em solos 

xistosos (na região sul da região).  
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Figura 12. Unidades pedológicas 

Fonte: ARH Centro, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis, 2012 

 

Em termos de organização urbana, no modelo territorial do PROT-C, o concelho de Carregal do Sal 

está classificado como centro urbano complementar, fazendo parte de uma pequena constelação 

urbana na envolvente da Barragem da Aguieira e Fronhas, da qual também fazem parte os concelhos 

de Mortágua, Santa Comba Dão e Tábua. 

Estes aglomerados encontram-se na proximidade dos sistemas urbanos de Viseu e de Coimbra e têm 

o IC12 e a linha ferroviária da Beira Alta como principais eixos de estruturação territorial. Estas 

infraestruturas assumem um papel importante no posicionamento estratégico do concelho de Carregal 

do Sal, contribuindo para a consolidação de dinâmicas económicas e sociais com o sistema urbano 

polarizado por Viseu e por Coimbra. 

Neste contexto, os centros urbanos complementares, como Carregal do Sal, têm uma função 

dominantemente municipal garantindo uma oferta urbana essencial para a coesão socioeconómica e 

territorial. A nível concelhio, a vila de Carregal do Sal polariza o sistema urbano formado por 

aglomerados distribuídos pelas cinco freguesias, mas cuja organização denota o efeito estruturante 

exercido pela linha ferroviária e pelo IC12, que atravessam o concelho, como referido anteriormente. 

Nas acessibilidades internas do concelho, as principais ligações entre os aglomerados do concelho 

de Carregal do Sal estabelecem-se a partir de um conjunto de estradas e caminhos municipais (Figura 

13). Estas infraestruturas permitem tempos de deslocação entre os aglomerados e a sede de concelho 

inferiores a 20 minutos (a partir de Beijós, um dos aglomerados urbanos mais distantes da vila). 
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Figura 13. Acessibilidades no concelho de Carregal do Sal 

Fonte: SPI, 2016 

 

Tendo em conta que grande parte dos movimentos pendulares ocorre em áreas relativamente restritas, 

para perceber a sua dimensão foram analisados à  escala concelhia.  

No concelho de Carregal do Sal, a mobilidade pendular faz parte do quotidiano da população 

empregada e abrange 51,3% do total, valor que supera significativamente a média da sub-região Dão 

Lafões (17,1 %), bem como da região Centro (12,4%).  
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É possível verificar que o fluxo de saída do concelho, para trabalhar ou estudar, é mais intenso que o 

fluxo de entrada. A proporção de população residente que sai do concelho corresponde a 13,4%, 

enquanto a proporção da população que entra no concelho é de 8,1% (Tabela 17). 

Tabela 17: Movimentos pendulares, de acordo com a proporção de população residente, em 2011 

Unidade territorial Entrada (%) Saída (%) 

Região Centro (NUTS II) 2,6 4,3 

Dão-Lafões (NUTS III) 3,3 6,0 

Carregal do Sal (concelho) 8,1 13,4 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

No que se refere ao meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares (Tabela 18), a análise 

sugere a existência de algumas fragilidades na rede de transportes públicos existente no concelho, 

uma vez que predomina a utilização do automóvel (68,9% das deslocações são realizadas através 

deste meio de transporte). As deslocações a pé correspondem a 15,2% e o autocarro é o meio de 

transporte utilizado em apenas 9,8% dos movimentos pendulares. Nas entrevistas realizadas com 

diversos interlocutores foi destacada a falta de transporte público, entre as freguesias do concelho e a 

vila de Carregal do Sal, fora do período escolar. 

Tabela 18: Meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares (%), em 2011 

Unidade 

Territorial
2
 

Total 

(Nº) 
A pé 

Automóvel 

ligeiro - 

condutor  

Automóvel 

ligeiro - 

passageiro  

Autocarro 

Transp. Col. 

empresa ou 

escola 

Outros 

Portugal 5920531 16,4 43,7 17,9 11,8 3,2 7,0 

Reg. Centro 

(NUTS II) 
1246318 14,2 50,5 18,9 9,0 3,1 4,3 

Dão-Lafões 

(NUTS III) 
140271 14,3 50,1 19,6 10,0 3,9 2,3 

Carregal Sal 

(concelho) 
4693 15,2 48,9 19,5 9,8 2,3 4,4 

Beijós 430 13,7 47,0 13,0 19,1 2,3 4,9 

Cabanas 

de Viriato 
674 12,3 51,6 20,0 10,1 2,2 3,7 

Currelos 1319 22,4 47,6 20,8 4,0 1,7 3,5 

Oliveira 

do 

Conde 

1551 11,7 50,7 20,0 11,2 2,0 4,3 

Papízios 289 9,7 43,9 23,9 13,5 2,8 6,2 

Parada 327 14,7 46,2 14,7 11,6 6,4 6,4 

Sobral 103 15,5 48,5 20,4 6,8 0,0 8,7 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

À escala das freguesias, as dinâmicas de mobilidade são semelhantes e assentam na utilização do 

automóvel. Nas deslocações a pé destaca-se a freguesia de Currelos, onde se integra a vila, que 

apresenta uma proporção superior à média do concelho. 

                                                                                 
2 Os dados estatísticos que reportam às datas dos Censos de 2001 e de 2011 ainda não refletem a reorganização administrativa ao nível 

das freguesias nem das NUTS III. Deste modo, nas designações das unidades territoriais surgem as sete freguesias que integravam o 

concelho de Carregal do Sal antes da criação da união de freguesias de Currelos, Papízios e Sobral (que, em 2015, passou a designar-se 

freguesia de Carregal do Sal), e a sub-região Dão Lafões, correspondente à versão de 2002 das Nomenclaturas Territoriais para Fins 

Estatísticos. Ao longo do documento serão mantidas estas designações quando forem apresentadas estatísticas referentes a estes anos. 



D02. Caraterização e Diagnóstico 
Plano Estratégico de Carregal do Sal  

59 

Como é evidente da análise da Tabela 18, a atratividade do transporte público de passageiros 

enquanto opção de mobilidade quotidiana da população é baixa, uma tendência recorrente na região 

Centro, influenciada pelas fragilidades da oferta existente, tanto ao nível municipal como ao nível 

intermunicipal
3
. O documento refere que a desadequação e insuficiência dos serviços disponíveis bem 

como a descoordenação entre os diferentes operadores levam a que a utilização dos transportes 

públicos seja diminuta. A situação dominante é, ainda, de escassez ou total ausência de integração 

física, lógica e tarifária entre as ofertas disponibilizadas pelos diferentes operadores. “Os problemas 

de coordenação da oferta à escala supramunicipal não podem também ser dissociados da fragilidade 

que define o campo das estratégias e das práticas de cooperação entre Municípios. Seja em territórios 

com maior densidade populacional e económica, seja em territórios de baixa densidade, continua a 

prevalecer a adoção de políticas de planeamento e gestão de base estritamente municipal, o que se 

traduz - não raras vezes - em evidentes ineficiências ao nível técnico e económico-financeiro.” 

Para dar resposta aos desafios que se colocam ao nível da mobilidade (deslocações quotidianas 

relacionadas com trabalho, escola, etc.) a CIM VDL encontra-se a desenvolver um Plano Intermunicipal 

de Mobilidade e Transportes. 

Ainda no que diz respeito aos movimentos pendulares no concelho da Carregal do Sal, a duração 

média destes (Tabela 19) é de cerca de 15 minutos, um valor próximo da média da sub-região Dão 

Lafões (16 minutos).  

Tabela 19: Duração média dos movimentos pendulares da população residente empregada ou estudante, em 2011 

Unidade Territorial Duração média (min) 

Portugal 20,0 

Região Centro (NUTS II) 17,1 

Dão-Lafões (NUTS III) 16,1 

Carregal do Sal (concelho) 15,2 

Beijós 18,6 

Cabanas de Viriato 15,4 

Currelos 13,5 

Oliveira do Conde 15,0 

Papízios 19,4 

Parada 14,1 

Sobral 13,6 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

À escala das freguesias, os fluxos em Beijós e em Oliveira do Conde têm durações superiores à média 

do concelho, correspondendo a cerca de 19 minutos. Por outro lado, Currelos, Parada e Sobral 

apresentam uma duração média de cerca de 14 minutos, inferior à do concelho. 

                                                                                 
3 CCDRC, PROT-C - Estudo Temático sobre infraestruturas de acessibilidade, transportes e logística, 2008 
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Quando se compara a duração média dos movimentos pendulares da população empregada ou 

estudante, segundo tipo de meio de transporte utilizado (Tabela 20), verifica-se que no concelho de 

Carregal do Sal, em transportes coletivos a deslocação demora cerca de 24 minutos, enquanto em 

transporte individual a deslocação tem uma duração média de 15 minutos. Esta diferença também 

contribui para a opção pelo automóvel como meio de deslocação mais utilizado. 

Tabela 20: Duração média dos movimentos pendulares da população residente empregada ou estudante, segundo o meio 

de transporte utilizado, em 2011 

Unidade Territorial Transporte individual (min) Transporte coletivo (min) 

Portugal 18,0 34,3 

Região Centro (NUTS II) 16,6 27,7 

Dão-Lafões (NUTS III) 16,1 23,0 

Carregal do Sal (concelho) 14,8 23,8 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

Complementando os domínios de caraterização acima expostos, assinala-se a presença no concelho 

de uma grande diversidade de equipamentos de utilização coletiva (administração, ensino, cultura, 

desporto, segurança pública, apoio social, religião, etc.) que, apesar de existirem em todo o concelho, 

se concentram em maior número na vila de Carregal. No caso específico dos serviços da 

administração local, destaca-se o facto de, após a reorganização administrativa de 2013 que levou à 

criação da união de freguesias de Currelos, Papízios e Sobral, agora denominada freguesia de 

Carregal do Sal, se terem mantido os serviços descentralizados devido à dispersão do povoamento e 

às dificuldades de deslocação de uma parte da população residente, sobretudo a mais idosa. 

No que se refere a equipamentos essenciais à manutenção e valorização da qualidade de vida da 

comunidade local importa assinalar o seguinte: 

: No que diz respeito a equipamentos de segurança e proteção civil, na vila encontra-se a GNR 

e a sede dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal e na freguesia de Cabanas de Viriato, 

os Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato. 

: Na área da saúde, existe um Centro de Saúde, na freguesia de Oliveira do Conde, com uma 

extensão em Cabanas de Viriato. 

: Na área educativa, o concelho de Carregal do Sal apresenta uma oferta diversificada, 

abrangendo todos os níveis de ensino obrigatório. O agrupamento de escolas de Carregal do 

Sal inclui a Escola Secundária de Carregal do Sal, a Escola Básica de Carregal do Sal, o 

Centro Educativo Nun'Alvares, a Escola Básica Aristides de Sousa Mendes e o Centro Pré-

Escolar Aristides de Sousa Mendes. 
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Figura 14. Equipamentos escolares do concelho de Carregal do Sal – Centro Educativo Nun’Alvares e Escola Básica 

Aristides de Sousa Mendes 

Fonte: SPI, 2016 

 

: No âmbito cultural, destaca-se o Centro Cultural, o Museu Municipal Manuel Soares de 

Albergaria, a Biblioteca Municipal e o Núcleo Museológico das Antigas Escolas Primárias de 

Carregal do Sal situados na vila de Carregal do Sal. Dispersos pelo concelho, existem outros 

equipamentos culturais, como o Lagar de Varas, na freguesia de Parada, ou a Casa do 

Passal, em Cabanas de Viriato, que serão apresentados com mais detalhe em capítulo 

próprio neste documento. 

: Por último, é importante destacar o Julgado de Paz do agrupamento de concelhos de 

Carregal do Sal, Mangualde e Nelas que ocupa os antigos paços do concelho e que foi 

inaugurado 2009, bem como o edifício do antigo mercado municipal, atualmente quase 

devoluto e os serviços administrativos como a Conservatória do Registo Civil e Predial, 

Serviço de Finanças, Cartório Notarial, Tesouraria da Fazenda Pública e Centro Regional de 

Segurança Social. 
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4.2.2. CARATERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

Em 2011, o concelho de Carregal do Sal tinha 9835 residentes, o que correspondia a um decréscimo 

populacional de 5,5% relativamente a 2001 (Tabela 21) e a uma perda superior à ocorrida ao nível sub-

regional (-3,2%) e regional (-0,9%).  

A análise efetuada estende-se a concelhos que confinam territorialmente com Carregal do Sal, apesar 

de pertencentes à atual NUTS III Região de Coimbra (em 2011 à NUTS Pinhal Interior Norte). Neste 

quadro territorial retratado na tabela seguinte, verifica-se que apenas Viseu registou um aumento 

populacional no período de 2001 a 2011, o que denota a influência deste centro no contexto sistema 

urbano regional. 

Tabela 21: Evolução da população residente entre 2000 e 2011 

Unidade Territorial 

População residente 

2001 2011 Variação 2001-2011 

Nº Nº % 

Portugal 10356117 10562178 2,0 

Região Centro (NUTSII) 2348397 2327755 -0,9 

Dão-Lafões (NUTS III) 286313 277240 -3,2 

Aguiar da Beira 6247 5473 -12,4 

Carregal do Sal (concelho) 10411 9835 -5,5 

Beijós 1217 975 -19,9 

Cabanas de Viriato 1698 1533 -9,7 

Currelos 2261 2447 8,2 

Oliveira do Conde 3313 3122 -5,8 

Papízios 758 679 -10,4 

Parada 872 806 -7,6 

Sobral 292 273 -6,5 

Castro Daire 16990 15339 -9,7 

Mangualde 20990 19880 -5,3 

Mortágua 10379 9607 -7,4 

Nelas 14283 14037 -1,7 

Oliveira de Frades 10584 10261 -3,1 

Penalva do Castelo 9019 7956 -11,8 

Santa Comba Dão 12473 11597 -7,0 

São Pedro do Sul 19083 16851 -11,7 

Sátão 13144 12444 -5,3 

Tondela 31152 28946 -7,1 

Vila Nova de Paiva 6141 5176 -15,7 

Viseu 93501 99274 6,2 

Vouzela 11916 10564 -11,3 

Pinhal Interior Norte (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 22112 20855 -5,7 

Tábua 12602 12071 -4,2 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 e 2011 
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À escala das freguesias, apenas Currelos (atualmente freguesia de Carregal do Sal) apresenta uma 

evolução positiva, com um acréscimo populacional de 8,2%. Nas restantes freguesias, a variação 

populacional é negativa, destacando-se a perda populacional da freguesia de Beijós, cerca de 20% e 

de Papízios, na ordem dos 10%. Estes dados revelam o forte caráter polarizador exercido pela vila, 

sede de concelho, em relação ao território envolvente. 

O trabalho de campo e reuniões realizadas no decorrer dos trabalhos revelaram que o concelho, ao 

longo dos últimos anos, tem vindo a atrair população estrangeira, pelo que se considerou relevante 

comprovar através dos dados estatísticos disponíveis. Os dados apresentados na Tabela 22 mostram 

que 1,2% da população residente é estrangeira, fundamentalmente proveniente de países europeus 

(67%). Este retrato é ligeiramente diferente do registado nos restantes territórios analisados em que a 

população proveniente de África e da Ásia possuem maior expressão.  

Tabela 22. População estrangeira residente, por continente de origem, em 2011 

Unidade Territorial 

Total Estrangeira 

Continente 

Europa África América Ásia Oceânia 

N.º N.º % % 

Portugal 10562178 359969 3,4 36,4 26,8 30,8 5,9 0,1 

Região Centro (NUTS II) 2327755 48626 2,1 48,0 13,1 32,7 6,0 0,2 

Dão-Lafões (NUTS III) 277240 3830 1,4 43,7 17,9 32,1 6,2 0,1 

Aguiar da Beira 5473 48 0,9 43,8 4,2 37,5 14,6 0,0 

Carregal do Sal 9835 121 1,2 66,9 9,1 19,8 3,3 0,8 

Castro Daire 15339 134 0,9 43,3 14,2 27,6 14,9 0,0 

Mangualde 19880 349 1,8 62,5 8,9 23,8 4,9 0,0 

Mortágua 9607 205 2,1 28,8 30,7 38,0 2,4 0,0 

Nelas 14037 143 1,0 59,4 11,2 21,7 7,7 0,0 

Oliveira de Frades 10261 181 1,8 51,4 14,9 21,5 11,6 0,6 

Penalva do Castelo 7956 44 0,6 61,4 11,4 20,5 6,8 0,0 

Santa Comba Dão 11597 143 1,2 59,4 20,3 16,1 4,2 0,0 

São Pedro do Sul 16851 149 0,9 55,0 12,8 27,5 4,7 0,0 

Sátão 12444 123 1,0 48,0 6,5 35,0 10,6 0,0 

Tondela 28946 235 0,8 44,3 23,0 25,1 7,2 0,4 

Vila Nova de Paiva 5176 57 1,1 50,9 12,3 26,3 10,5 0,0 

Viseu 99274 1814 1,8 35,0 20,3 39,4 5,3 0,1 

Vouzela 10564 84 0,8 46,4 29,8 19,0 4,8 0,0 

Pinhal Interior Norte (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 20855 382 1,8 75,7 7,6 10,5 6,3 0,0 

Tábua 12071 404 3,3 84,9 4,5 7,9 2,5 0,2 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011 

 

A análise da estrutura etária revela que cerca de metade da população pertence ao grupo dos 25 aos 

64 anos, enquanto cerca de 25% integra o grupo com mais de 65. Um quadro semelhante ao registado 
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ao nível da NUTS III (Tabela 23). Os grupos etários mais jovens têm uma representatividade menor, 

correspondendo a população dos 0 aos 14 anos a 13,7% do total e a dos 15 aos 24 anos a cerca de 

10%. 

O cenário demográfico apresentado traduz-se num elevado índice de envelhecimento, com uma 

crescente dificuldade de regeneração populacional. Em 2011, o índice de envelhecimento do concelho 

era de 186,7, significativamente superior ao de 2001 (130,9). Numa análise comparativa, este índice 

de envelhecimento é superior à média de Dão Lafões e, neste contexto, apenas Viseu e Oliveira de 

Frades apresentam valores inferiores à média sub-regional. A tendência do indicador entre 2001 e 

2011 revela uma tendência uniforme de aumento. 

Tabela 23. Estrutura etária da população residente e índice de envelhecimento 

Unidade Territorial 

População 

(Nº) 

Grupo etário (%) 

Índice de 

envelhecimento 

Total 

0 - 14 

anos 

15 - 24 

anos 

25 - 64 

anos 

65 e + 

anos 

2001 2011 

Portugal 10562178 14,9 10,9 55,2 19,0 102,2 127,8 

Região Centro (NUTS II) 2327755 13,7 10,3 53,6 22,4 129,5 163,4 

Dão-Lafões (NUTS III) 277240 13,8 10,6 52,3 23,3 125,1 169,5 

Aguiar da Beira 5473 11,2 10,3 48,6 29,9 162,9 268,3 

Carregal do Sal 9835 13,7 10,7 50,1 25,6 130,9 186,7 

Castro Daire 15339 13,2 10,7 48,9 27,2 144,9 205,1 

Mangualde 19880 13,4 10,6 52,1 23,8 134,3 177 

Mortágua 9607 10,5 9,4 52,2 27,8 176,1 264,3 

Nelas 14037 13,7 9,6 52,2 24,5 142,8 178,6 

Oliveira de Frades 10261 15,0 11,5 52,3 21,1 112,7 140,3 

Penalva do Castelo 7956 12,3 9,9 48,9 28,9 154,8 235 

Santa Comba Dão 11597 13,2 9,7 51,6 25,5 146,6 192,6 

São Pedro do Sul 16851 12,7 10,7 50,2 26,4 153 207,4 

Sátão 12444 13,9 10,9 50,6 24,6 122 177,4 

Tondela 28946 11,9 10,3 50,6 27,2 159,4 228,8 

Vila Nova de Paiva 5176 13,5 11,9 48,1 26,5 132,3 195,7 

Viseu 99274 15,3 11,0 55,1 18,6 89,5 122 

Vouzela 10564 12,6 10,7 49,8 26,9 149,4 213,4 

Pinhal Interior Norte (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 20855 13,4 10,5 51,9 24,3 132,5 181,8 

Tábua 12071 13,6 10,4 50,6 25,4 153,8 187,1 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 e 2011 

 

O envelhecimento demográfico é notório nas pirâmides etárias de Carregal do Sal (Figura 15), que 

mostram o aumento do peso das classes etárias com mais de 65 anos, enquanto a população jovem 

diminui. Em 2001 a população com menos de 20 anos representava 22,8% do total e em 2011 a 

proporção diminui para 12%. Por outro lado, a população com mais de 65 anos que, em 2001, 

correspondia a 17,7%, representava em 2011 perto de 26% do total.  
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Figura 15. Pirâmides etária da população residente no concelho de Carregal do Sal, em 2001-2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 1991, 2001 e 2011 

 

Esta situação pode ser parcialmente explicada pela retração da taxa bruta de natalidade (Figura 16), 

um indicador que tem diminuído progressivamente em todas as escalas de análise. 
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Figura 16. Evolução da taxa bruta de natalidade (‰) 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos, 2014 

 

O concelho de Carregal do Sal apresentava, em 2011, uma taxa de atração
4
 de população de cerca 

de 5%, um valor inferior à média regional e significativamente inferior ao registado em 2001. Em 

simultâneo, registou-se uma taxa de repulsão interna
5 
de 2,7% (em 2011), um valor inferior ao registado 

em 2001, o que mostra, neste caso, um aumento da capacidade de retenção populacional.  

Quando se analisam estes indicadores ao nível sub-regional (Tabela 24), é possível verificar que a 

diferença entre as entradas de população (taxa de atração) e as saídas (taxa de repulsão) é positiva, 

apesar do aumento considerável da taxa de repulsão interna. Realizando a comparação com os 

concelhos confinantes territorialmente com Carregal do Sal, verificamos que Nelas, Tondela, Viseu e 

Tábua também apresentam uma diminuição na taxa de atração total, enquanto Santa Comba Dão e 

Oliveira do Hospital apresentam uma evolução positiva. Quanto à taxa de repulsão interna, a tendência 

sub-regional é de aumento, tal como acontece em todos os concelhos com os quais Carregal do Sal 

faz fronteira. 

  

                                                                                 
4 Taxa de atração total: Relação entre a população residente que 5 anos antes residia noutra unidade territorial ou noutro país e a 

população residente na unidade. 

5 Taxa de repulsão interna: relação entre a população residente que 5 anos antes residia na unidade territorial e já não reside e a 

população residente na unidade. 
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Tabela 24. Evolução das taxas de atração total e repulsão interna 

Local de residência (à data 

dos Censos 2001) 

Taxa de atração total (%) por local de 

residência 

Taxa de repulsão interna (%) por local de 

residência 

2001 2011  2001 2011  

Portugal 2,3 2,0  - -  

Região Centro (NUTS II) 4,8 4,1  1,7 2,1  

Dão-Lafões (NUTS III) 5,9 5,7  2,2 4,2  

Aguiar da Beira 9,2 8,1  4 4,9  

Carregal do Sal 8,1 4,9  3,6 2,7  

Castro Daire 6,2 7,6  3,7 4,6  

Mangualde 6,8 7,0  3,7 4,1  

Mortágua 6,4 6,1  3,8 3,4  

Nelas 7,2 5,6  3,2 4,2  

Oliveira de Frades 5,9 6,3  4,2 3,5  

Penalva do Castelo 5,6 5,9  4,3 4,3 = 

Santa Comba Dão 6,6 6,7  4,4 4,5  

São Pedro do Sul 7,1 6,4  3,5 4,3  

Sátão 8,4 6,8  3,2 4,9  

Tondela 6,4 5,8  3,3 3,9  

Vila Nova de Paiva 8,3 6,2  3,3 3,9  

Viseu 8,2 5,6  3,5 3,6  

Vouzela 6,3 6,4  4,8 4,2  

Pinhal Interior Norte (NUTS III) - - - - - - 

Oliveira do Hospital 5,7 7,1  3,8 4,6  

Tábua 7,2 5,9  4,4 4,9  
 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 
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4.3. EMPREGO E COMPETITIVIDADE 

4.3.1. SERVIÇOS E ESPAÇOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO E ATIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Inovação e serviços de apoio 

A transferência de conhecimento e o trabalho em rede são, cada vez mais, fatores essenciais para as 

empresas, tendo em consideração que a competitividade está cada vez mais ligada aos fatores 

imateriais, independentemente da escala de análise. O saber fazer associado à denominada 

“economia do conhecimento” deve ser a força mobilizadora dos agentes económicos e é neste 

contexto que as redes de infraestruturas de suporte ao tecido empresarial e à inovação assumem um 

papel determinante.  

O sistema científico e tecnológico (SCT) integra os serviços / atividades de Investigação 

Desenvolvimento e Inovação (IDI), com especial relevo para as instituições de ensino superior. Como 

é possível verificar na Figura 17, o SCT da região Centro integra três Universidades, sete Institutos 

Politécnicos e três Centros Tecnológicos, o que permite antever desde logo a possibilidade de grande 

atividade deste sistema na região.  

 

Figura 17. Dinâmicas da região Centro: SCT 

Fonte: CCDRC, SCT - Sector Empresarial e as Comunidades Intermunicipais da região Centro, 2009. 

 

No concelho de Carregal do Sal não existem instituições do ensino superior nem centros de 

investigação, contudo as acessibilidades diretas a eixos de distribuição fazem com que a uma curta 

distância se encontrem várias instituições de relevo (Figura 17). Desta forma, as carências existentes 
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em IDI no concelho são colmatadas pela proximidade a centros urbanos onde existem polos de 

conhecimento (Figura 17), facilitando o estabelecimento de sinergias e o reforço de oportunidades de 

inovação para as empresas e instituições locais. Destacam-se as seguintes entidades:  

: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH); 

: Instituto Politécnico de Viseu (IPV); 

: Universidade de Coimbra (UC); 

: Instituto Politécnico de Coimbra (IPC); 

: Universidade de Aveiro (UA); 

Complementarmente às estruturas de investigação, a rede de suporte à inovação e transferência de 

conhecimento para o tecido empresarial é também um importante elemento regional. Neste âmbito, a 

Rede de Incubação e Empreendedorismo da Região Centro (RIERC), promovida pela secção de 

Empreendedorismo e Incubação do Conselho Empresarial do Centro (CEC), constitui um fórum 

regional estratégico no contexto do empreendedorismo, bem como um motor para a promoção de 

dinâmicas de interação e articulação entre as incubadoras e parques tecnológicos da região Centro. 

A RIERC tem como principais objetivos caraterizar a oferta regional em matéria de incubação de 

empresas e iniciativas ligadas ao empreendedorismo, medindo o seu impacto, assim como apoiar o 

estabelecimento de parcerias, procurar mecanismos de financiamento a start-ups e spin-off, identificar 

boas práticas regionais e promover a cooperação nacional e internacional entre incubadoras. A rede 

conta com 16 parceiros dos quais 12 são Incubadoras de Empresas sedeadas na região Centro. 

 

Figura 18. Rede de parceiros e incubadoras da RIERC 

Fonte: RIERC
6
, 2016 

 

                                                                                 
6 Disponível online em: tinyurl.com/j3kf4eg (consultado em outubro 2016) 
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Neste contexto, pela proximidade geográfica, destacam-se a AIRV - Associação Empresarial da Região 

de Viseu (em Viseu) e a Associação BLC3 - Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior 

Centro (em Oliveira do Hospital) como potenciais parceiros estratégicos para as empresas de Carregal 

do Sal. 

A nível local, a autarquia presta apoio às empresas com sede no concelho através 

do Gabinete de Apoio ao Empresário (GAE), uma estrutura da Câmara Municipal de 

Carregal do Sal, que apresenta como principal missão assumir a função de “estrutura 

de consultoria e gestão ativa de apoio aos empresários, empreendedores e 

potenciais investidores”, prestando apoio e informações sobre sistemas de incentivos, prazos e 

procedimentos legais para a submissão de candidaturas de âmbito comunitário, nacional e 

intermunicipal. Este Gabinete, localizado no edifício da Câmara Municipal, apresenta como objetivos 

específicos: 

: Atendimento e acompanhamento ao empresário e empreendedor potenciando o 

desenvolvimento da economia local, social, cultural e desportiva; 

: Apoiar, atrair, incentivar e acompanhar a instalação de novas empresas; 

: Informar os empresários sobre incentivos ao investimento, fundos comunitários e outros 

programas de financiamento; 

: Apoiar na tramitação dos pedidos de licenciamento industrial e licenciamento de atividades 

económicas; 

: Promover encontros empresariais com entidades parceiras do Município; 

: Sensibilizar os empresários para as oportunidades de investimento; 

: Potenciar o emprego contribuindo simultaneamente para a melhoria da qualidade de vida da 

população 

Localmente não existe qualquer associação empresarial que represente e apoie as empresas do 

concelho e explore as oportunidades de apoios financeiros existentes.  A Associação Empresarial da 

Região de Viseu (AIRV) é a associação que atualmente poderá desempenhar esse papel, contudo a 

sua abrangência é regional.  

Num setor específico de atividade económica, o florestal, destaca-se a Associação de Produtores 

Florestais do Planalto Beirão (APFPB) localizada em Carregal do Sal que representa a fileira local 

relacionada, ou seja os produtores e empresários que tenham atividade económica no ramo florestal. 

A missão da APFPL é “a defesa e a promoção dos interesses dos Proprietários e/ou Produtores 

Florestais e o desenvolvimento de Ações de Prevenção contra Fogos, Proteção, Ordenamento, 

Conservação e Valorização das Florestas, dos Espaços Naturais, da Fauna e da Flora, tendo por base 

o Uso Múltiplo da Floresta, tal como o melhoramento do Património Fundiário e Cultural, de forma a 

promover um Desenvolvimento Sustentado.” Desde a sua criação, esta Associação tem procurado 
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assegurar a competitividade e a sustentabilidade do setor florestal, promovendo o associativismo, o 

ordenamento e a gestão florestal, tendo como área de intervenção o concelho de Carregal do Sal e 

limítrofes. 

 

Espaços municipais de apoio ao tecido empresarial  

Os polos de localização empresarial são espaços de qualidade adequada aos seus utilizadores, com 

boas acessibilidades, infraestruturas básicas e serviços de suporte à gestão e operacionalização das 

diferentes valências que aí possam existir.  

O concelho de Carregal do Sal dispõe de um conjunto de espaços industriais identificado em planta 

de ordenamento e definido no PDM de Carregal do Sal como “conjunto de espaços existentes ou 

previstos na planta de ordenamento onde estão instaladas ou poderão vir a ser instaladas unidades 

industriais, comerciais ou de serviços, comportando ainda instalações para atividades de apoio e as 

que vêm tradicionalmente contemplando tal uso, estando delimitadas nas plantas de ordenamento e 

condicionantes.” 

Atualmente existem três zonas industriais no concelho: o parque industrial de Sampaio, na freguesia 

de Oliveira do Conde, e os parques industriais da Gândara e de São Domingos, ambos localizados na 

freguesia de Carregal do Sal. A Tabela 25 sintetiza a informação relativa às áreas de localização 

empresarial do concelho. 

Tabela 25. Áreas de localização empresarial no concelho de Carregal do Sal 

Nome / identificação Caraterísticas 

Zona Industrial / parque empresarial de 

Sampaio 
Localização  Freguesia de Oliveira do Conde 

 

Área 25.9ha 

Número de lotes 31 

Número de lotes ocupados 9 

Empresas instaladas  

: Shark – Sociedade Franco-Portuguesa de 

capacetes 

: Cancé – Estruturas Metálicas 

: Aquinos 

: Somitel 

: P&I - Pessoas e Impressões 

: Textla automotive 

Zona Industrial / parque empresarial de 

S. Domingos 
Localização  Freguesia de Carregal do Sal 

 

Área 6.5 ha 

Número de lotes 3 

Número de lotes ocupados 2 

Empresas instaladas  
: Euroralex, Confeções S.A 

: Dimoldura 
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Zona Industrial / parque empresarial de 

Gândara 
Localização  Freguesia de Carregal do Sal 

 

Área 11.4 ha 

Número de lotes 16  

Número de lotes ocupados 11 

Empresas instaladas  

: Torgan – Granitos 

: Maciça – Madeira 

: Queijaria Flôr da Beira 

: Auto Reparações 

: Dão Sul 

: Jolumo 
 

Fonte: CM de Carregal do Sal, 2016 

 

À exceção dos espaços industriais, verifica-se a inexistência de outros espaços construídos capazes 

de dar resposta à potencial procura por parte de empresas de pequena dimensão e com necessidades 

de pequenas áreas de escritórios e cowork. No sentido de prover esta necessidade de criar condições 

para que empresas nascentes ou com outras necessidades que não lotes industriais possam 

estabelecer-se em Carregal do Sal, a autarquia prevê reabilitar o mercado municipal para que possa 

acolher estas funções. Para tal, integrou na candidatura do Plano de Ação de Regeneração Urbana 

(PARU) este investimento.  

A disponibilização de terrenos infraestruturados é atualmente um procedimento verificado na maioria 

dos municípios e um dos fatores base para a atração de investimento. Ou seja, não é atualmente um 

fator de diferenciação e condição suficiente para determinar a escolha de um local por parte de um 

investidor, sendo contudo essencial que exista. Face ao exposto torna-se relevante verificar se estes 

espaços são oferecidos em territórios vizinhos e que, para qualquer investidor, possam apresentar-se 

como alternativa a Carregal do Sal. Neste contexto, a análise da envolvente mostrou que atualmente 

existem os seguintes espaços industriais disponíveis: 

: Município Oliveira do Hospital: 

o  Pólo Industrial da Cordinha/Seixo da Beira 

o Zona Industrial de Oliveira do Hospital 

o BLC3 – Campus de Tecnologia e Inovação – Onde está incubado o vencedor do 

prémio RegioStars Awards 2016 prémio europeu que identifica e premeia boas 

práticas de desenvolvimento regional e projetos originais e inovadores que podem 

ser atrativos e inspiradores para outras regiões. 

: Município de Nelas: 

o  Zona Industrial1; 

o  Zona Industrial 2 

o  Zona Industrial 3 

: Município de Tondela:  

o ZIM de Vilar  
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o ZIM de Lagedo  

o ZIM de Adiça. 

: Município de Tábua: 

o Parque Industrial de Tábua; 

o Área Empresarial e Industrial de Sinde/Tábua  

: Município de Viseu: 

o Parque Industrial de Coimbrões; 

o Parque Industrial e Parque Empresarial do Mundão; 

o Zona Industrial de Santiago; 

o Zona Industrial de Abraveses 

: Município de Santa Comba Dão: 

o  Zona Industrial das Lameiras; 

o Parque Industrial – Santa Comba Dão. 

 

Figura 19. Esboço de localização das zonas industriais na proximidade de Carregal do Sal 

Fonte: SPI, 2016 

 

Zonas industriais 
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4.3.2. CARATERIZAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO 

A análise do tecido económico local tem como objetivo caraterizar padrões e setores preponderantes 

da economia concelhia no sentido de verificar qual o perfil de especialização existente e se o mesmo 

tem sofrido alterações nos últimos anos, bem como averiguar outros indicadores relacionados com 

exportações, volumes de negócios, etc.. 

Em 2014, existiam 821 empresas com sede no concelho de Carregal do Sal (Tabela 26). A análise 

deste tecido empresarial, por atividade económica, segundo o CAE Ver.3
7
, permite aferir o seguinte: 

: Verifica-se uma maior concentração de empresas nos setores do comércio por grosso e a 

retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (G – 185 empresas, 22,5%), 

agricultura (A – 143 empresas, 14,5%) e indústrias transformadoras (C – 85 empresas, 10,3%). 

Por outro lado, com uma menor concentração de empresas, encontram-se os setores da 

captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

(E – 1 empresa) e atividades de informação e comunicação (J – 6 empresas), conforme 

apresentado na Tabela 25. 

: À escala nacional, regional e sub-regional, as atividades económicas com maior expressão 

são as atividades do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e 

motociclos (G), agricultura (A) e atividades administrativas e dos serviços de apoio (N). 

Tabela 26. Empresas (Nº) por setor da atividade económica em 2014 

Unidade 

Territorial 

Setor de atividade - CAE 

A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

Portugal 128765 1102 66201 941 1252 77844 221846 21876 84122 14834 29561 112417 144987 55324 83703 28844 53698 

Região 

Centro 

(NUTS II) 

31318 405 16387 238 326 22524 52476 4898 17555 2216 4527 21143 25713 12349 16402 4935 11033 

Viseu Dão 

Lafões 

(NUTS III) 

4800 37 1450 32 19 2609 5238 561 1883 173 399 2147 2286 1434 1824 443 1007 

Carregal 

do Sal  

143 1 85 0 1 76 185 16 59 6 14 54 62 18 44 12 45 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

Analisando a variação entre 2010 e 2014, verifica-se um ligeiro aumento de número de empresas com 

sede no concelho. Uma análise mais aprofundada mostra que a evolução do número de empresas 

não tem sido constante nos últimos. Entre 2010 e 2012 verificou-se uma diminuição de 6%, seguida 

                                                                                 
7 A- Agricultura; 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 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 
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de uma recuperação entre 2012 e 2013 (aumento de 9%) e uma nova diminuição entre 2013 e 2014, 

correspondente a 1%. Analisando os restantes concelhos da região, no período de 2010 – 2014, 

destaca-se o crescimento verificado em Penalva do Castelo (59,1%), em Nelas (21,7%) e em Aguiar 

da Beira (17%). Inversamente, com uma diminuição do número de empresas, destaca-se o concelho 

de Tábua (3,4%), Santa Comba Dão (1,9%) e Viseu (1%). 

Tabela 27. Empresas (N.º) por localização geográfica e variação 2010-2014 (%) 

Unidade territorial 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação% 

2010-2014 

Portugal 1144564 1112702 1064299 1097492 1127317 -1,5 

Região Centro (NUTS II) 248167 241433 230620 239185 244445 -1,5 

Viseu Dão Lafões (NUTS III) 24851 24360 23378 25774 26342 6,00 

Aguiar da Beira 572 562 528 636 669 17,0 

Carregal do Sal 812 800 763 833 821 1,1 

Castro Daire 1171 1175 1140 1220 1260 7,6 

Mangualde 1631 1631 1591 1842 1851 13,5 

Nelas 1058 1059 1035 1295 1288 21,7 

Oliveira de Frades 1042 1028 987 1105 1134 8,8 

Penalva do Castelo 506 497 476 811 805 59,1 

Santa Comba Dão 1032 1005 936 979 1012 -1,9 

São Pedro do Sul 1573 1581 1470 1430 1569 -0,2 

Sátão 1061 1064 1007 1143 1185 11,7 

Tondela 2599 2540 2443 2839 2891 11,2 

Vila Nova de Paiva 429 411 423 483 490 14,2 

Viseu 10418 10065 9674 10178 10309 -1,0 

Vouzela 947 942 905 980 1058 11,7 

Região de Coimbra (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 1761 1734 1693 1714 1754 -0,4 

Tábua 1029 996 952 958 994 -3,4 

 

Fonte: Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

A taxa de sobrevivência das empresas
8
 (nascidas 2 anos antes) no concelho de Carregal do Sal (Figura 

20) apresentava, em 2014, um valor de 53,6%, próximo da média nacional (52,3%), da região Centro 

(54,3%) e da sub-região Viseu Dão Lafões (54,4%). É importante realçar que durante o período de 2006 

a 2014, o município apresentou uma taxa superior à média nacional e regional. 

Entre 2006 e 2007, registou-se um decréscimo acentuado da taxa de sobrevivência das empresas, 

cerca de 6%, seguido de um período de estabilização entre 2007 e 2008. Posteriormente, até 2011 

regista-se um crescimento da taxa de sobrevivência das empresas de cerca de 15%. Entre 2011 e 

2014, existe um decréscimo de cerca de 24% da taxa de sobrevivências das empresas no concelho 

de Carregal do Sal.  

                                                                                 
8 Quociente entre o número de empresas ativas no ano n que tendo nascido no ano n-t, sobreviveram t anos, e o número de empresas 

nascidas no ano n-t 
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Figura 20. Taxa de sobrevivência (%) das empresas nascidas 2 anos antes, entre 2006 e 2014 

Fonte: Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

A análise ao pessoal ao serviço das empresas (Figura 21) revela que, no universo de 821 empresas 

do concelho em 2014, as que têm um maior número de pessoas ao serviço são da indústria 

transformadora (C – 843 pessoas), comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis 

e motociclos (G – 394 pessoas) e do setor atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 

(M – 305 pessoas). 

 

Figura 21. Pessoal ao serviço (Nº) das empresas, por atividade económica, no concelho de Carregal do Sal em 2014 

Fonte: Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

Atendendo ao volume de negócios das empresas por atividade económica (Figura 22) verifica-se 

igualmente a importância das indústrias transformadoras (C) que gera 48% do total do volume de 

negócios do concelho. Seguem-se os setores do comércio por grosso e a retalho, reparação de 
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veículos automóveis e motociclos (G), com 24% do total de volume de negócios gerados no território 

e o setor atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (M) com 14,5% do total. 

 

Figura 22. Percentagem do volume de negócios por atividade económica no concelho de Carregal do Sal  

Fonte: Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

Ao contrário do verificado na evolução do número de empresas, entre 2010 e 2014, o volume de 

negócios gerado no concelho apresenta um decréscimo na ordem dos 8% (Figura 23), com uma 

quebra acentuada entre 2012 e 2013. 

 

Figura 23. Evolução do volume de negócios das empresas do concelho de Carregal do Sal (€), entre 2010 e 2014 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

Com recurso ao Quociente de Localização pretende-se encontrar padrões de especialização ou 

diversificação no município de Carregal do Sal. O Quociente de Localização constitui uma medida de 

avaliação do grau relativo de concentração de uma determinada atividade de forma a se poder tecer 

considerações sobre o grau de especialização/diversificação do território, no que concerne à variável 
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em questão. Atente-se que este método não revela as atividades mais frequentes, mas aquelas que 

se distinguem em termos relativos no conjunto da região Centro (Tabela 25). 

Tabela 28. Quociente de localização das atividades económicas, no concelho de Carregal do Sal em 2014 

A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

1,03 0 1,36 0 0 1,01 0,78 0 0,92 0,31 0,58 2,39 0,67 0,29 0,82 0,50 1,12 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCEI), 2014 

 

As atividades económicas que registam uma concentração acima da média (comparativamente à 

região Centro) correspondem às relacionadas com o setor das atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares (M), indústrias transformadoras (C) e outras atividades de serviços (S). Destaca-

se ainda, embora com menos expressão, o setor da agricultura (A).  

 

Agricultura  

No concelho de Carregal do Sal, em 2014, existe um total de 143 empresas no setor da agricultura, 

com um total de 178 trabalhadores ao serviço. Esta atividade representa 1,7% do total do volume de 

negócios do concelho (em valores brutos cerca de 2.573.123€), tal como apresentado na Tabela 29. 

Tabela 29. Número de empresas, volume de negócios e pessoal ao serviço na Agricultura, em 2014 

Agricultura Empresas (Nº) Pessoal ao serviço (Nº) Volume de negócios (€) 

Total 143 178 2.573.123 

Agricultura, produção animal, 

caça e atividades dos serviços 

relacionados 

130 158 1.713.972 

Silvicultura e exploração florestal 13 20 859.151 

Pesca e aquicultura 0 0 0 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

A seção “agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados” é a que tem maior 

expressão, em termos de número de empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios, sendo 

também a que apresentou um maior crescimento, entre 2012 e 2014 (Figura 24) que passou de 59 

empresas, em 2012, para 138 em 2013. 

No que diz respeito a este setor, importa ter em conta que o concelho de Carregal do Sal se integra 

na região vinícola do Dão (integrando a Associação de Municípios Portugueses dos Vinhos) e que no 

seu território existem 5 produtores/engarrafadores e outros produtores que fazem parte das 

cooperativas vinícolas da região. Carregal do Sal faz parte da Associação de Municípios Portugueses 

dos Vinhos 

Por fim, embora não existam dados estatísticos à escala do concelho que permitam aferir o seu 

número, destaca-se ainda a existência de viveiristas/empresas ligadas à hortifruticultura, em especial 

na freguesia de Beijós. 
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Figura 24. Evolução do número de empresas da agricultura, 2012-2014 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

 

Indústrias transformadoras 

De acordo com os dados disponibilizados pelo INE, a indústria transformadora tem sido da com maior 

importância no concelho de Carregal do Sal nos últimos anos. No entanto, tem-se verificado um 

decréscimo entre 2008 e 2014, como se mostra na Tabela 30. Neste período destaca-se a diminuição 

do número de empresas na “indústria de fabrico de mobiliários de colchões” com uma diminuição de 

15 empresas (-42%), “indústrias alimentares” com menos 5 empresas (-29%) e “fabricação de 

produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos” com diminuição de 28% (menos 5 empresas). 

Atualmente, existem 85 empresas das indústrias transformadoras, com um total de 843 trabalhadores 

e a que corresponde 48% do total do volume de negócios do concelho (74.337.797€). A percentagem 

da população ao serviço e o volume de negócios que este setor compreende explicam a relevância 

deste para a economia local. 

As indústrias de “fabrico de mobiliário e de colchões” são as mais frequentes e representativas no 

concelho, com a presença de 21 empresas mas apenas 40 trabalhadores ao serviço. Por outro lado, 

são as 10 unidades de “indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário, fabricação 

de obras de cestaria e de espartaria” que abrangem um maior número de trabalhadores (110 

indivíduos). Em termos de volume de negócios, destaca-se a categoria “outras indústrias 

transformadoras” com 16.756.786€, correspondente a 22,5% do volume de negócios da indústria 

transformadora sedeada em Carregal do Sal. 
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Tabela 30. Número de empresas
9
, volume de negócios e pessoal ao serviço nas Indústrias Transformadoras, em 2014, e 

variação do número de empresas, entre 2008-2014 

Indústrias transformadoras Empresas (Nº) 

Pessoal ao 

serviço (Nº) 

Volume de 

negócios (€) 

Variação 2008-

2014 (%) 

Total 85 843 74.337.797 -26 

Indústrias alimentares 12 80 3.506.577 -29 

Indústria das bebidas 9 67 11.592.673 50 

Fabricação de têxteis 1 … … 0 

Indústria do vestuário 2 … … -50 

Indústrias da madeira e da cortiça e suas 

obras, exceto mobiliário; Fabricação de 

obras de cestaria e de espartaria 

10 110 8.876.829 -29 

Impressão e reprodução de suportes 

gravados 

4 90 4.297.219 33 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 

sintéticas ou artificiais, exceto produtos 

farmacêuticos 

1 … … -50 

Fabricação de outros produtos minerais não 

metálicos 

3 14 571.876 -25 

Indústrias metalúrgicas de base 3 9 410.739 50 

Fabricação de produtos metálicos, exceto 

máquinas e equipamentos 

13 90 11.446.928 -28 

Fabricação de equipamento elétrico 1 … … -50 

Fabrico de mobiliário e de colchões 21 40 1.054.276 -42 

Outras indústrias transformadoras 3 90 16.756.786 50 

Reparação, manutenção e instalação de 

máquinas e equipamentos 

2 … … -33 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

 

Atividade de consultoria, científica, técnicas e similares  

O setor da “atividade de consultoria, científica, técnica e similares” é também relevante no contexto 

local, tanto pelo número de pessoal ao serviço (307 indivíduos em 2014), como pelo volume de 

negócios que corresponde a 14,5% do total do volume de negócios das empresas presentes no 

concelho.  

  

                                                                                 
9 Foram consideradas as divisões da seção C – Indústrias Transformadoras, de acordo com a classificação do INE (revisão3), com presença 

no concelho de Carregal do Sal. 
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Tabela 31. Número de empresas, volume de negócios e pessoal ao serviço por empresa da atividade de Consultoria, 

científica, técnicas e similares em 2014 

Atividade de consultoria, científica, técnica e 

similares 

Empresas (Nº) 

Pessoal ao serviço 

(Nº) 

Volume de 

negócios (€) 

Total 55 307 23.258.996 

Atividades jurídicas e de contabilidade 23 36 504.199 

Atividades das sedes sociais e de consultoria 

para a gestão 

6 11 1.135.671 

Atividades de arquitetura, de engenharia e 

técnicas afins; atividades de ensaios e de análises 

técnicas 

16 240 21.111.524 

Atividades de investigação científica e de 

desenvolvimento 

1 … … 

Publicidade, estudos de mercado e sondagens de 

opinião 

3 8 303.555 

Outras atividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares 

5 … … 

Atividades veterinárias 1 … … 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

Destaca-se o facto de 78% do pessoal ao serviço das empresas trabalhar em “atividades de 

arquitetura, de engenharia e técnicas afins, atividades de ensaios e de análises técnicas” (240 

pessoas). Em termos de volume de negócios, este setor também é preponderante, sendo responsável 

por 91% do volume de negócios gerados na “atividade consultoria, científica, técnica e similares”. 

Na Figura 25 é possível verificar, que entre 2013 e 2014, se assistiu a uma diminuição das empresas 

de “atividades jurídicas e de contabilidade”; “atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins, 

atividades de ensaios e de análises técnicas”; e “atividades das sedes sociais e de consultoria para a 

gestão”. Contudo, é de realçar o crescimento verificado na “ publicidade, estudos de mercado e 

sondagens de opinião”. 

 

Figura 25. Evolução do número de empresas da atividade de Consultoria, científica, técnicas e similares 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 
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Outras atividades de serviços  

O setor “outas atividades de serviços” corresponde à atividade económica que representa o seguinte 

conjunto de atividades: 

: Atividades das organizações associativas – inclui serviços de organizações associativas 

patronais, empresariais, profissionais, sindicais, de defesa de direitos sociais, religiosas e 

políticas; 

: Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e domésticos; 

:  Outras atividades de serviços pessoais – engloba lavandarias, cabeleireiros e outras 

atividades de tratamento de beleza, clinicas de estética, atividades funerárias e serviços 

religiosos. 

No concelho de Carregal do Sal, destaca-se a secção “outas atividades de serviços pessoais” com 39 

empresas (86% do total das empresas) e com 51 indivíduos ao serviço. (76% do total de pessoal ao 

serviço), como se pode verificar na Tabela 32. 

Tabela 32. Número de empresas, volume de negócios e pessoal ao serviço de outras atividades de serviços pessoais, em 

2014 

Outras atividades de serviços Empresas (Nº) Pessoal ao serviço (Nº) Volume de negócios (€) 

Total 45 67 879.264 

Atividades das organizações 

associativas 

1 … … 

Reparação de computadores e 

de bens de uso pessoal e 

doméstico 

5 … … 

Outras atividades de serviços 

pessoais 

39 51 634.782 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 

 

Analisando a Figura 26, é possível verificar que, entre 2013 e 2014, se assistiu a uma diminuição das 

empresas do setor. 

 

Figura 26. Evolução do número de empresas da atividade de consultoria, científica, técnicas e similares 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2016 
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Para caraterizar o tecido económico, é também importante analisar as principais relações económicas 

, nomeadamente através da análise das exportações e importações, segundo o tipo de comércio 

internacional (intra-EU e extra-EU). 

Quanto à capacidade exportadora do concelho de Carregal do Sal, em 2015, o volume de exportações 

registado pelas empresas presentes no concelho ascendia a 55.675.120€ (cerca de 4,5% do total da 

região Dão Lafões e 0,6% do total da região Centro), com 78,5% do volume de exportações a ter com 

destino o mercado da União Europeia (UE) e 21,5% o mercado extra (EU) (Tabela 34). 

 

Tabela 33. Comércio internacional (em euros) declarado de mercadorias, por município, e variação entre 2014-2015 (%) 

Unidade 

Territorial 

Variação 

exportações 

2014-2015 

Exportações 2015 Variação 

importações 

2014-2015 

Importações 2015 

Total 
Comércio 

intra-UE 

Comércio 

extra-UE 
Total 

Comércio 

intra-UE 

Comércio 

extra-UE 

Portugal 3,7 49825517964 36257379725 13568138239 2,2 60310200491 46151612742 14 15 8 58 7 74 9 

Região 

Centro (NUTS 

II) 

4,3 9647956114 
749874321

6 

214921289

8 
4,9 7755127039 6458416833 1 2 96 7 10 20 6 

Dão Lafões 

(NUTS III) 
-3,5 

122785473

6 

101431237

8 
213542358 -5,3 984606129 919102742 65503387 

Aguiar da 

Beira 
-32,1 1025885 809520 216365 -25,9 1511181 1499725 11456 

Carregal do 

Sal 
13,3 55675120 43732210 11942910 11,1 25706041 19699461 6006580 

Castro 

Daire 
31,5 6629443 5996927 632516 -78,0 11543 0 11543 

Mangualde -3,5 377147880 336480135 40667745 -13,5 365484188 364945573 538615 

Nelas 5,7 
16843181

7 

15182938

8 
16602429 8,9 106519045 101579070 4939975 

Oliveira de 

Frades 
7,4 95634540 79043165 16591375 43,2 76404021 65841488 10562533 

Penalva do 

Castelo 
-21,6 1097471 755075 342396 775,9 34591 0 34591 

Santa 

Comba 

Dão 

9,5 13221822 9715450 3506372 15,1 11528762 9485748 2043014 

São Pedro 

do Sul 
-2,6 6731460 5083978 1647482 -17,7 5939659 5567408 372251 

Sátão -8,9 7622211 6791223 830988 9,6 587076 582131 4945 

Tondela -5,9 340998674 298428580 42570094 -13,3 253078508 226978929 26099579 

Vila Nova 

de Paiva 
-27,1 514479 391371 123108 117,5 80775 0 80775 

Viseu -7,5 82382906 40580878 41802028 2,5 98778166 87141155 11637011 

Vouzela -34,2 16534184 11022097 5512087 10,0 15437891 14846567 591324 

Mortágua -23,8 54206844 23652381 30554463 14,8 23504682 20935487 2569195 

P. I. Norte 

(NUTS III) 
 

Tábua 31,2 115345506 110158184 51 8732 2 26,1 48765775 45016290 3749485 

Oliveira do 

Hospital 
22,7 55560000 27598367 27961633 21,2 25293520 24294466 999054 

 

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de bens, 2015 

 

Dos 55.675.120 € exportados pelas empresas do concelho, 30,2% correspondem a “calçado, chapéus 

e artefactos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes, penas 
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preparadas e suas obras, flores artificiais, obras de cabelo (J)”, 19,5% a exportação de “madeira, 

carvão vegetal e obras de madeira, cortiça e suas obras, obras de espartaria ou de cestaria (G)” e 

cerca de 18% a “metais comuns e suas obras (M)” (Tabela 34). 

 

Tabela 34. Exportações (€) de bens das empresas com sede em Carregal do Sal, por tipo de bens, 2015 

Tipo de bens
10

 Total (€) % 

A 24543 0 

B 41327 0,1 

C 34548 0,1 

D 6165346 11,1 

E 144 0 

F 252480 0,5 

G 10831989 19,5 

H 1468856 2,6 

I 9509424 17,1 

J 16810869 30,2 

L 102322 0,2 

M 9972138 17,9 

N 22973 0 

O 1857 0 

P 275 0 

Q 436029 0,8 

 

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional e Bens, 2015 

 

Analisando o volume de importações registado pelas empresas com sede no território de Carregal do 

Sal, em 2015, este ascende a 25.706.041 € (cerca de 2,6% do total de Dão Lafões e 0,3% do total da 

região Centro), tal como é possível verificar na Tabela 33. Deste valor, 76,6% corresponde a importação 

intraUE. Do valor total importado destacam-se os 33,8% da importação de “matérias têxteis e suas 

obras (H)”, 16,7% da importação de “madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras, 

obras de espartaria ou de cestaria (F)” e os 14,2% da importação “calçado, chapéus e artefactos de 

uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e 

suas obras; flores artificiais; obras de cabelo (I)”. 

                                                                                 
10 Nomenclatura Combinada (NC2): A - Animais vivos e produtos do reino animal; B - Produtos do reino vegetal; C - Gorduras e óleos 

animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal; D - Produtos das 

indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados; E - Produtos das indústrias 

químicas ou das indústrias conexas; F - Plástico e suas obras; borracha e suas obras; G - Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; 

cortiça e suas obras; obras de espartaria ou de cestaria; H - Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão 

para reciclar (desperdícios e aparas); papel e suas obras; I - Matérias têxteis e suas obras; J - Calçado, chapéus e artefactos de uso 

semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de 

cabelo; L - Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras; M - 

Metais comuns e suas obras; N - Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de 

som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios; O - Material de transporte; 

P - Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-

cirúrgicos; aparelhos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes e acessórios; Q - Mercadorias e produtos diversos 
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Analisando os valores das importações e exportações do concelho de Carregal do Sal, Tabela 33, é 

possível verificar a existência de um saldo positivo entre os valores verificados nas exportações e 

importações.  

 

Tabela 35. Importações (€) de bens das empresas com sede no concelho Carregal do Sal, por tipo de bens, 2015 

Tipo de bens
11

 Total € % 

A 47617 0,2 

B 48404 0,2 

C 1781656 6,9 

D 2787094 10,8 

E 349011 1,4 

F 4281434 16,7 

G 914582 3,6 

H 8685630 33,8 

I 3644340 14,2 

J 37791 0,1 

L 2039220 7,9 

M 596505 2,3 

N 398423 1,5 

O 94334 0,4 
 

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional e Bens, 2015 

 

  

                                                                                 
11 Nomenclatura Combinada (NC3): A - Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus 

sucedâneos manufaturados; B - Produtos minerais; C - Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas; D - Plástico e suas 

obras; borracha e suas obras; E - Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de 

viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa; F - Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de 

espartaria ou de cestaria; G - Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdícios e 

aparas); papel e suas obras; H - Matérias têxteis e suas obras; I - Calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante, guarda-chuvas, 

guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo; J - Obras de pedra, gesso, 

cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras; L - Metais comuns e suas obras; M - 

Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 

reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios; N - Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou 

cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; aparelhos de relojoaria; instrumentos 

musicais; suas partes e acessórios; O - Mercadorias e produtos diversos; 
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4.3.3. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATIVA 

A região Centro apresenta em 2011, uma taxa de atividade
12

 de 45,4%, valor muito próximo da média 

nacional (47,6%). Por sua vez, o concelho de Carregal do Sal presenta uma taxa de atividade de 39,2%, 

que corresponde a umas das mais baixas taxas de atividade da região Dão Lafões (Figura 27). 

 

Unidade Territorial Taxa de atividade (HM) Unidade Territorial Taxa de atividade (HM) 

Portugal 47,6 Santa Comba Dão 41,8 

Região Centro (NUTS II) 45,4 São Pedro do Sul 40,1 

Dão Lafões (NUTS III) 42,7 Sátão 39,3 

Aguiar da Beira 35,7 Tondela 41,5 

Carregal do Sal 39,2 Vila Nova de Paiva 36,1 

Castro Daire 33,5 Viseu 47,0 

Mangualde 43,0 Vouzela 41,6 

Mortágua 40,1 
Pinhal Interior Norte (NUTS 

III) 
- 

Nelas 40,9 Oliveira do Hospital  43,0 

Oliveira de Frades 46,8 Tábua 41,4 

Penalva do Castelo 36,8   
 

Figura 27. Taxa de atividade (%), em 2011 

Fonte: INE, Recenseamentos da População e Habitação, 2012 

 

Destaca-se ainda que a taxa de atividade masculina, em todas as escalas de análise, é superior à 

feminina, o que revela um problema de equilíbrio social nesta matéria. 

Por sua vez, em relação à taxa de emprego
13

 o concelho de Carregal do Sal apresenta uma taxa de 

40,3%, valor inferior ao registado em Portugal (48,5%), na região Centro (46,8%) e na região Viseu Dão 

Lafões (43,9%). De destacar o concelho de Viseu que apresenta uma taxa de emprego de 49%, valor 

superior ao registado nas escalas de análise de nível superior. Verifica-se também que todos os 

concelhos apresentam a mesma disparidade em relação ao género (a taxa de emprego masculina é 

sempre superior à feminina), sendo menos evidente no concelho de Viseu. 

Tabela 36. Taxa de emprego (%), por concelhos, em 2011 

                                                                                 
12 Proporção entre a população ativa e a população total  

13 Taxa que permite definir a relação entre a população empregada e a população com 15 e mais anos de idade 
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Unidade Territorial 

Taxa de emprego (%) 

Unidade Territorial 

Taxa de emprego (%) 

Total H M Total H M 

Portugal 48,5 53,6 43,9 Santa Comba Dão 42,4 48,9 36,8 

Região Centro (NUTS II) 46,8 52,5 41,7 São Pedro do Sul 40,9 49,3 33,6 

Dão Lafões (NUTS III) 43,9 50,8 37,8 Sátão 40,1 50,1 31,2 

Aguiar da Beira 36,6 45,2 29 Tondela 42 48,9 36 

Carregal do Sal 40,3 46,6 34,8 Vila Nova de Paiva 36,1 44,9 28,4 

Castro Daire 34,4 43,8 25,8 Viseu 49 54 44,6 

Mangualde 42,8 51,3 35,1 Vouzela 42,9 49 37,4 

Mortágua 41,1 50,2 32,7 
Pinhal Interior Norte 

(NUTS III) 
 

Nelas 41,8 49,9 34,6 Oliveira do Hospital 43,9 50,4 38.1 

Oliveira de Frades 50,2 58,3 43,1 Tábua 42,8 49,2 37 

Penalva do Castelo 36,8 47,4 27,3     

 

Fonte: Pordata, 2015 

 

A análise da população empregada no concelho de Carregal do Sal, por setores de atividades (Figura 

28), revela a preponderância do setor terciário (cerca de 57% da população empregada), seguindo-se 

o setor secundário (38,8%) e, por último, com menor expressão, o setor primário (4,4%). Ao nível das 

freguesias, verifica-se a mesma tendência do concelho com exceção da freguesia de Sobral, onde 

predomina o setor secundário, seguindo-se o setor terciário e por último o setor primário.  

 

Figura 28. População empregada por setor de atividade económica no concelho de Carregal do Sal, em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2012 

 

O desemprego é também um dos elementos a considerar nesta análise, uma vez que permite antever 

e diagnosticar as necessidades específicas deste público e identificar medidas concretas para a 

redução do desemprego e atenuação das consequências que daqui advêm. 

Entre 2001 e 2011, a taxa de desemprego subiu acentuadamente, tanto a nível nacional como regional, 

fruto do contexto de crise económica e financeira internacional que se intensificou, sobretudo a partir 

de 2008. A escala do concelho, em 2001, a taxa de desemprego era de 7,2%, tendo subido para 11,2% 
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em 2011. No entanto, em 2011, a taxa de desemprego do concelho era inferior à média nacional 

(13,2%), da de Viseu Dão Lafões (11%) e ligeiramente superior ao da região Centro (11%). 

Tabela 37. Taxa de desemprego (%), por concelho, em 2011 

Unidade territorial Taxa de desemprego Unidade territorial Taxa de desemprego 

Portugal 13,2 Santa Comba Dão 12,0 

Região Centro (NUTS II) 11,0 São Pedro do Sul 11,0 

Dão Lafões (NUTS III) 11,5 Sátão 12,2 

Aguiar da Beira 8,9 Tondela 10,8 

Carregal do Sal 11,2 Vila Nova de Paiva 13,5 

Castro Daire 11,0 Viseu 13,2 

Mangualde 13,9 Vouzela 9,9 

Mortágua 8,4 

Pinhal Interior Norte (NUTS 

III) 

- 

Nelas 12,0 Oliveira do Hospital 11,4 

Oliveira de Frades 8,7 Tábua 10,7 

Penalva do Castelo 12,4   

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2016 

 

Passando a uma análise mais pormenorizada, à escala das freguesias, verifica-se que Papízios 

(12,3%) apresenta a taxa de desemprego mais elevada do concelho de Carregal do Sal, seguida da 

freguesia de Parada (11,9%) e Cabanas de Viriato (11,8%), todas com uma média superior à do 

concelho. Tendo em conta a taxa de desemprego por sexo, à escala municipal, o desemprego 

masculino é ligeiramente superior ao feminino. Esta tendência é oposta nas freguesias de Beijós, 

Cabanas de Viriato e Papízios. 

Tabela 38. Taxa de desemprego nas freguesias do concelho de Carregal do Sal, 2011 

Unidade Territorial Total Masc. Fem. 

Carregal do Sal 11,2 11,2 11,1 

Beijós 8,5 7,8 9,5 

Cabanas de Viriato 11,8 11,0 12,8 

Currelos 11,6 12,4 10,8 

Oliveira do Conde 10,9 11,0 10,9 

Papízios 12,3 12,2 12,4 

Parada 11,9 12,6 10,9 

Sobral 10,7 10,7 10,7 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2016 

 

Uma análise mais detalhada da idade da população desempregada revela que, em 2015, a população 

atingida tinha idades superiores a 55 anos. Em simultâneo, a análise sobre a evolução do número de 

desempregados, segundo grupo etário, permite constatar que todos os escalões com idades inferiores 

a 25 anos e até aos 45 anos sofreram um aumento considerável entre 2011 e 2013, seguindo-se um 

decréscimo a partir de 2013. Os escalões de 45 anos e idades superiores a 55 anos, apresentam um 
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aumento considerável do desemprego entre 2011 e 2014, seguido de um decréscimo entre 2014 e 

2015. 

 

Figura 29 Evolução do número de desempregados inscritos nos CEFP (média anual), por grupo etário, entre 2009 e 2014 

Fonte: Pordata – IEFP/MSESS, 2016 

 

Por outro lado, a mesma análise, realizada por nível de escolaridade, revela que, em 2015, a população 

do concelho com níveis médios de escolaridade (1º e 3º ciclo do ensino básico) foi a mais atingida 

pelo desemprego, uma situação ligeiramente diferente da verificada na sub-região Viseu Dão Lafões, 

onde a população mais atingida pelo desemprego tem o ensino secundário e o 1º ciclo do ensino 

básico. 

Tabela 39. Número de desempregados inscritos nos CEFP, por nível de escolaridade, por concelhos (média anual), 2015 

 Unidade Territorial  < 1º CEB 1º CEB 2º CEB 3º CEB Secundário Superior  

Portugal - - - - - - 

Região Centro (NUTS II) 5.580,3 18770,6 14240,7 20256,3 24185 15664,9 

Viseu Dão Lafões (NUTS III) 905,2 2620,1 1884,8 2385 2885,9 1942,5 

Aguiar da Beira 18,1 58,4 28,6 29,3 45,9 21,3 

Carregal do Sal 35,1 98,20 93,9 96,80 81,80 41,80 

Castro Daire 58,8 237,1 138,5 162,7 163,2 72,4 

Mangualde 68,7 222,6 203,2 222 202,3 121,8 

Nelas 48,8 156 108,4 112,5 126,4 90,4 

Oliveira de Frades 13,3 91,9 56,2 71,6 87,6 47,1 

Penalva do Castelo 35,3 114,3 61,1 66,1 71,3 46,9 

Santa Comba Dão 43,1 98,9 88,1 127,1 96,5 60,8 

São Pedro do Sul 34,7 145,6 118,5 150 218,7 87,1 

Sátão 54,1 167,8 118 102,5 129,6 89,3 

Tondela 50,5 151,1 122,8 193,7 218,8 132,4 

Vila Nova de Paiva 19,3 62,9 54,6 49,1 51,6 36,1 

Viseu 408,2 909,9 618,4 922,8 1312,6 1050,5 

Vouzela 17,3 105,5 74,5 79 79,7 44,7 

Mortágua 13,4 65,7 40,1 48,8 52,8 49,8 

Região de Coimbra (NUTS III) - 

Tábua 45,9 136,2 90,8 140 97,5 46,8 

Oliveira do Hospital 50,8 179,4 155,5 230,8 262 137,2 

 

Fonte: Pordata – IEFP/MSESS, 2016 
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Nos anos em análise, no concelho, verifica-se que a população com o nível de ensino básico (1º e 3º 

ciclo) tem sido a mais afetada pelo desemprego, notando-se um aumento muito significativo de 

desempregados com o 3º ciclo a partir de 2011, seguindo de um decréscimo entre 2013 e 2015. Entre 

2014 e 2015, verifica-se um decréscimo do número de desempregados em todos os níveis médios de 

escolaridade (Figura 30). 

 

Figura 30. Evolução do número de desempregados inscritos nos Centros de Emprego e Formação Profissional, por nível 

de escolaridade, no concelho de Carregal do Sal, entre 2009 e 2015 

Fonte: Pordata – IEFP/MSESS, 2016 

 

Na sub-região Viseu Dão Lafões, tal como verificado no território nacional e na região Centro, 

predomina o desemprego de curta duração, ou seja, indivíduos inscritos nos Centros de Emprego e 

Formação Profissional (CEFP) há menos de um ano (Tabela 40).  

Ao contrário da escala regional, no concelho de Carregal do Sal, a maioria dos desempregados 

inscritos tem esse registo há um ano ou mais.  
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Tabela 40. Desempregados inscritos nos Centros de Emprego e Formação Profissional à procura de novo emprego, por 

tempo de inscrição, por concelhos (médias anuais), 2015 

 Unidade Territorial  

Desempregados inscritos 

< 1 ano 1 ano ou mais  

Portugal 284157,0 276686,0 

Região Centro (NUTS II) 51558,8 47139,0 

Viseu Dão Lafões (NUTS III) 6571,3 6052,1 

Aguiar da Beira 116,4 85,1 

Carregal do Sal 207,0 240,7 

Castro Daire 431,6 401,1 

Mangualde 521,6 518,9 

Nelas 300,5 342,1 

Oliveira de Frades 202,2 165,5 

Penalva do Castelo 187,2 207,8 

Santa Comba Dão 253,4 261,0 

São Pedro do Sul 422,8 331,8 

Sátão 320,2 341,1 

Tondela 516,4 352,8 

Vila Nova de Paiva 167,1 106,4 

Viseu 2711,3 2511,0 

Vouzela 213,8 186,8 

Região de Coimbra (NUTS II - 

Oliveira do Hospital 526,3 489,5 

Tábua 262,5 294,7 

 

Fonte: Pordata: IEFP/MSESS, 2016 

 

Analisando a Figura 31, é possível verificar que no concelho de Carregal do Sal, de 2009 a 2014, 

predominou o número de desempregados inscritos no Centro de Emprego e Formação Profissional 

há menos de um ano. Em 2014, verificou-se uma inversão desta tendência, passando a predominar 

os desempregados inscritos há um ano ou mais.  

 

Figura 31. Evolução do número de desempregados inscritos nos Centros de Emprego e Formação Profissional, por tempo 

de inscrição, Concelho Carregal do Sal, médias anuais dos anos de 2009 a 2014 

Fonte: Pordata – IEFP/MSESS, 2016 
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4.3.4. SÍNTESE 

O município de Carregal do Sal tem procurado criar condições para atrair investimento e criar postos 

de trabalho no concelho. Decorrentes da análise realizada neste âmbito do emprego e 

competitividade, importa destacar as seguintes conclusões: 

: No que diz respeito a espaços e serviços de apoio ao empreendedorismo e às atividades 

económicas, o município disponibiliza três zonas industriais (S. Domingos e Gândara, na 

freguesia de Carregal do Sal e Sampaio, na freguesia de Oliveira do Conde) e um Gabinete 

de Apoio ao Empresário, com funções de apoio às empresas com sede no concelho. Como 

forma de reforçar e diversificar a oferta, atraindo empresas de pequena dimensão e novas 

ideias de negócio, o município pretende reabilitar o mercado municipal para que possa 

acolher estas funções.  

: O desenvolvimento local requer, no entanto, a implementação de políticas públicas que 

reforcem a articulação com os principais núcleos de desenvolvimento (como Viseu, Oliveira 

do Hospital, Coimbra) que contam com uma forte presença de unidades de Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) e ensino superior, sendo, por isso, relevantes para as fileiras 

produtivas, com capacidade de produção e aptidão para a disseminação de conhecimento. 

: As empresas presentes no concelho de Carregal do Sal apresentam uma taxa de 

sobrevivência de 53,6%, valor em linha com o verificado ao nível nacional e da sub-região. 

Regista-se um ligeiro crescimento do número de empresas presentes no concelho (1%), entre 

2013 e 2014, bem como um aumento do volume de negócios das empresas no mesmo 

período de tempo (6%). Analisando os valores das importações e exportações do concelho 

de Carregal do Sal, verifica-se a existência de um saldo positivo entre os valores verificados 

nas exportações e importações. 

: Através da análise da especialização, verifica-se que no concelho de Carregal do Sal se 

destacam, em termos relativos no conjunto da região Centro, as atividades de “consultoria, 

científica, técnicas e similares”; das “indústrias transformadoras”; das “outras atividades de 

serviços” e da “agricultura”. Deste modo, apresenta um potencial de desenvolvimento ligado 

a estes setores. 

: Em 2011, o concelho apresenta uma taxa de atividade de baixa (cerca de 39%), inferior à 

média nacional e das sub-regiões. No entanto, a taxa de desemprego, apesar de elevada 

(cerca de 11%), é inferior à média nacional (13,2%). O desemprego tem afetado 

principalmente a população com idades superiores a 55 anos e com níveis baixos ou médios 

de escolaridade (1º e 3º ciclo do ensino básico). Ao contrário da escala regional, no concelho 

de Carregal do Sal, a maioria dos desempregados encontra-se inscrito no Centro de Emprego 

e Formação Profissional há um ano ou mais. 
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4.4. SUSTENTABILIDADE E AMBIENTE 

4.4.1. AGENDA 21 LOCAL – UM PROCESSO EM CONSTRUÇÃO 

A Agenda 21 constitui um documento orientador dos governos, das organizações internacionais e da 

sociedade civil para o desenvolvimento sustentável, visando conciliar a proteção do ambiente com o 

desenvolvimento económico e a coesão social. A Agenda 21 Local (A21L) é a expressão local da 

Agenda 21 e consiste num instrumento de gestão para a sustentabilidade de um local, partindo de um 

diagnóstico de situação atual, de referência, estabelecendo metas a alcançar nas vertentes da 

proteção do ambiente, desenvolvimento socioeconómico e coesão social, desenvolvido por atores 

locais em pareceria com os cidadãos e sociedade civil. Neste sentido, constitui também um 

instrumento de fortalecimento de participação e envolvimento dos cidadãos. 

Consciente da importância deste instrumento estratégico de promoção do desenvolvimento 

sustentável, o município de Carregal do Sal desenvolveu diversos trabalhos tendo em vista a 

implementação da A21L no seu território. 

A primeira etapa correspondeu à elaboração do diagnóstico para a sustentabilidade do concelho, 

tendo como objetivos: 

: Caraterização dos sistemas ambientais, sociais, económicos e institucionais do município de 

Carregal do Sal, identificando as potencialidades e fragilidades; 

: Definição das oportunidades e ameaças municipais, de forma a estabelecer as grandes 

opções estratégicas de desenvolvimento; 

: Definição dos vetores estratégicos de promoção local; 

: Identificação das parcerias e das redes locais para futuras ações de desenvolvimento. 

A partir da avaliação do município foi realizada uma análise SWOT que possibilitou a sistematização 

das variáveis que caraterizam e condicionam o desenvolvimento sustentável no município de Carregal 

do Sal. A partir desta sistematização, foram propostos 11 vetores estratégicos: 

: Proteger e valorizar o ambiente: “CS, um município verde e saudável” 

: Promover a competitividade dos recursos endógenos: “CS, um município de recursos e 

herança” 

: Ligar as comunidades carregalenses e incorporar iniciativas externas: “CS, um município 

aberto e inovador” 

: Fixar e atrair jovens: “CS, um município jovem e dinâmico” 

: Valorizar os recursos humanos: “Carregalenses com valor” 

: Apoiar os grupos mais vulneráveis: “CS, um município solidário e incluso” 
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: Promover a mobilidade inter e intramunicipal: “CS, um município acessível e coeso” 

: Promover a qualificação urbana e dos espaços de lazer: “Qualidade de vida urbana” 

: Promover o associativismo e as redes locais: “Parcerias com e para todos” 

: Melhorar o acesso e a eficiência dos serviços públicos: “Equidade e qualidade dos serviços” 

: Informar e envolver os munícipes na gestão municipal: “CS, um município participativo” 

Os atores locais foram auscultados e os seus contributos recolhidos através da realização de diversas 

iniciativas, nomeadamente: 

: Apresentação pública do projeto e dos resultados da 1ª fase – Diagnóstico 

: “Fórum 21 – Do problema à ação”, em todas as freguesias do concelho, através dos quais 

os munícipes foram convidados a dar sugestões e apresentar propostas para a construção 

de uma visão partilhada e consensual para o futuro do município, assim como os meios e 

ações que poderão projetar para esse futuro desejado. A participação foi também importante 

para a seleção dos vetores que os cidadãos consideravam mais importantes para o 

desenvolvimento local 

: Campanhas nas freguesias, com colocação de quadros onde os cidadãos puderam dar os 

seus contributos, opiniões, sugestões 

  

Figura 31. Trabalhos de preparação da Agenda 21 Local 

Fonte: CM CS, 2015 

 

Após seleção/identificação dos vetores estratégicos que na perspetiva dos participantes foram 

considerados preferenciais para a promoção da qualidade de vida local, a terceira etapa do processo 

de construção da A21L seria a elaboração do Plano de Ação Local, para a qual foi realizada uma 

proposta de estruturação em Linhas de Ação tendo em conta o tema e consequente proposta de 

ações, através das quais se pretendem mitigar os problemas e potenciar as oportunidades 

diagnosticadas. 
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4.4.2. SISTEMA FÍSICO DE SUPORTE E PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

A preservação e valorização dos espaços naturais é fundamental para enfrentar os desafios da nova 

agenda para o ambiente. Em termos biofísicos, encontram-se no concelho de Carregal do Sal um 

conjunto de elementos naturais relevantes que importa identificar. 

O concelho de Carregal integra a subunidade biofísica da Beira Alta (ou Planalto Beirão) do mosaico 

geográfico organizado no Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C). entre as 

suas principais suas características distinguem dois rebordos montanhosos - Serras da Beira Alta e 

Caramulo e Buçaco- “A área de maior expressão, situada entre montanhas, corresponde à Plataforma 

do Mondego, uma superfície com o vértice orientado para SO onde o encaixe do rio Mondego faz a 

transição para o Baixo Mondego. A NO, entre as Serras da Arada e do Caramulo, individualiza-se o 

corredor do Lafões. Esta unidade geográfica, entre serras, caracteriza-se pela elevada fragmentação do 

mosaico agrícola da policultura, destacando-se a especialização dos Vinhos do Dão.” (CCDRC, PROT-

C). 

 

Figura 32. Unidades biofísicas e quadro de referência ambiental da região Centro 

Fonte: CCDRC, Proposta de PROT Centro, 2011 

 

No contexto biofísico do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Dão e Lafões (PROF DL), o 

concelho de Carregal do Sal integra as sub-regiões homogéneas Terras do Dão e Alto Alva. A primeira 

carateriza-se por ser uma região com elevado potencial lenhoso, aptidão para a silvo-pastorícia e por 

ter características paisagísticas particulares relacionadas com o vale do Dão e do Mondego. Quanto 

à sub-região homogénea do Alto Alva, para além do elevado potencial de produção lenhosa, 

carateriza-se pelo risco de erosão nas vertentes dos vales dos principais cursos de água e destaca-

se pela presença de habitats, de flora e de fauna, com elevado valor de conservação, inserido na Rede 
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Natura 2000 – o SIC de Carregal do Sal. Este é apresentado com mais detalhe no capítulo seguinte, 

através do Plano Setorial da Rede Natura 

A proteção do ambiente é uma das vertentes de atuação das autarquias que aplicam medidas 

concretas nos seus territórios de atuação, no que diz respeito à gestão de resíduos, à proteção da 

qualidade do ar e de águas subterrâneas e superficiais, à proteção da biodiversidade e paisagem, 

gestão florestal, entre outros. De seguida, serão apresentadas algumas atividades relacionadas com 

a sustentabilidade e o ambiente que dizem respeito no concelho de Carregal do Sal. 

A Tabela 41 demonstra que, nas últimas duas décadas, houve uma evolução positiva nas despesas 

em ambiente dos municípios. Em Carregal do Sal, embora a proporção seja inferior à média da NUTS 

III, a evolução é significativa. Enquanto, em 1995, o município tem uma despesa de 33481 €/1000 

habitantes, em 2015, esta corresponde a 47525€/1000 habitantes. Em Dão Lafões, o acréscimo das 

despesas em ambiente corresponde a 114,4%, valores superiores ao que ocorreu à escala da região 

Centro e nacional. 

Tabela 41. Evolução das despesas em ambiente dos municípios por 1000 habitantes (€/ hab.) 

Unidade territorial 2015 2010 2005 2000 1995 

Variação 

(%) 1995-

2015 

Portugal 56404 57026 60991 48710 39447 43,0 

Região Centro (NUTS II) 45776 43381 60021 50106 34020 34,6 

Dão-Lafões (NUTS III) 47852 46287 66074 60965 22320 114,4 

Aguiar da Beira 73507 31961 104916 63824 55360 32,8 

Carregal do Sal 47525 58424 51264 29525 33481 41,9 

Castro Daire 42665 36612 89170 33994 3486 1123,9 

Mangualde 37133 48792 80727 67722 19865 86,9 

Mortágua 58256 71700 123053 107767 21866 166,4 

Nelas 36646 57392 30536 43042 12908 183,9 

Oliveira de Frades 38947 43249 53472 152914 26684 46,0 

Penalva do Castelo 35538 28762 40064 81535 22937 54,9 

Santa Comba Dão 47121 31856 44080 73305 24994 88,5 

São Pedro do Sul 39478 33434 25996 65099 37863 4,3 

Sátão 44504 28191 12739 39736 4095 986,8 

Tondela 35344 37752 45194 66687 20133 75,6 

Vila Nova de Paiva 45243 71828 59551 84402 11241 302,5 

Viseu 53622 50372 89100 52793 23195 131,2 

Vouzela 84647 60628 35840 37385 30754 175,2 

Pinhal Interior Norte (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 66046 40835 39073 41814 11639 467,5 

Tábua 19239 30725 65230 56395 15087 27,5 
 

Fonte: INE, Estatísticas dos municípios em ambiente - série longa, 2016 

 

Detalhando os domínios de ambiente nos quais foi feito esse investimento (Tabela 42), em Carregal 

do Sal destacam-se as despesas relacionadas com a gestão de resíduos que representam 
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33793€/1000 habitantes (cerca de 71% do total), um valor superior à média da NUTS III que 

corresponde a 39357€/1000 habitantes.  

A proteção da biodiversidade e paisagem é outro dos domínios com bastante expressividade no 

contexto sub-regional que representa cerca de 23% das despesas em ambiente, sendo que no 

concelho de Carregal do Sal esta despesa diz respeito a uma média de 13732€/1000 habitantes. 

Tabela 42. Despesas em ambiente dos municípios por 1000 habitantes (€/ hab.) e domínios de ambiente, em 2015 

Unidade territorial 

Domínios de ambiente 

Total 

Proteção 

qualidade 

do ar e 

clima 

Gestão de 

resíduos 

Proteção e 

recuperação 

dos solos, 

de águas 

subterrâneas 

e 

superficiais 

Proteção da 

biodiversidade 

e paisagem 

Outras 

atividades 

proteção 

ambiente 

Portugal 56404 5 41891 124 13285 998 

Região Centro (NUTS II) 45776 11 33396 268 11232 824 

Dão-Lafões (NUTS III) 47852 4 36397 14 10864 573 

Aguiar da Beira 73507 0 39357 0 34066 85 

Carregal do Sal 47525 0 33793 0 13732 0 

Castro Daire 42665 0 25115 259 16661 630 

Mangualde 37133 0 32557 0 4576 0 

Mortágua 58256 0 38415 0 19842 0 

Nelas 36646 0 34085 0 2561 0 

Oliveira de Frades 38947 0 28410 0 10537 0 

Penalva do Castelo 35538 0 28778 0 6760 0 

Santa Comba Dão 47121 0 43191 0 3929 0 

São Pedro do Sul 39478 0 25635 0 10624 3218 

Sátão 44504 0 31559 0 12945 0 

Tondela 35344 0 30447 0 4897 0 

Vila Nova de Paiva 45243 0 40223 0 5020 0 

Viseu 53622 0 44595 0 8586 441 

Vouzela 84647 115 26277 0 53358 4897 

Pinhal Interior Norte (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 66046 0 36390 0 29656 0 

Tábua 19239 0 13208 0 6032 0 

 

Fonte: INE, Estatísticas dos municípios em ambiente - série longa, 2016 

 

 

4.4.3. INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

Os municípios têm procurado dar resposta às necessidades dos munícipes no que diz respeito a 

equipamentos e serviços públicos. Em relação a infraestruturas básicas, têm sido definidas como 

prioridades a melhoria das redes de abastecimento de água, de saneamento e de recolha de resíduos 

sólidos urbanos (RSU). De modo a perceber a situação do município, em termos de infraestruturas 

básicas, apresentam-se de seguida alguns dados relativos ao abastecimento de água e saneamento 

básico, e os resíduos sólidos urbanos. 
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Sistema de abastecimento de água 

A disponibilidade da água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos indicadores com maior 

importância no quadro da sustentabilidade ambiental do território. 

A empresa Águas do Planalto é a concessionária do sistema público de abastecimento de água ao 

concelho de Carregal do Sal, bem como aos municípios de Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e 

Tondela, intervindo em todas as fases do ciclo da água para consumo humano (captação, tratamento, 

adução e distribuição). De igual forma, é responsável pela operação e manutenção das infraestruturas 

do sistema de abastecimento: barragem, poços e furos de captação; estações elevatórias; estações 

de tratamento de água; reservatórios de água; condutas de adução e distribuição de água; ramais 

domiciliários de água e sistema de telegestão. A Águas do Planalto pretende satisfazer as 

necessidades da população da região ao nível da quantidade e qualidade da água e, para tal, dispõe 

das infraestruturas constantes da Tabela 43. 

 

Tabela 43. Infraestruturas e indicadores da Águas do Planalto 

Principais Indicadores Concessionária Dados relativos ao ano 2015 

Comprimento total da rede (km) 1.249 

Nº de Estações de Tratamento de Água 5 

Nº de Reservatórios 127 

Volume de água captada - m³ 3.357.885 

Nº de parâmetros analisados pelo Controlo de Qualidade 3.365 

Nº de Utilizadores 34672 

 

Fonte: Águas do Planalto, 2016 

 

De acordo com os dados do INE, relativos a 2009, 100% da população do concelho de Carregal do 

Sal está servida pelo sistema de abastecimento de água (Tabela 44), enquanto Dão Lafões, na mesma 

data, apresenta um valor médio de cobertura de 94%. 
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Tabela 44. População servida por sistemas de abastecimento de água (%) 

Unidade territorial 2009 2008 2007 2006 

Portugal - - - 91 

Região Centro (NUTS II) 96 96 94 94 

Dão-Lafões (NUTS III) 94 90 84 85 

Aguiar da Beira 100 - 93 93 

Carregal do Sal 100 100 100 100 

Castro Daire 94 94 93 93 

Mangualde 90 82 82 82 

Mortágua 100 100 100 100 

Nelas 91 91 91 92 

Oliveira de Frades 86 86 81 81 

Penalva do Castelo 100 100 98 97 

Santa Comba Dão 100 100 100 100 

São Pedro do Sul - - 64 64 

Sátão 82 80 76 77 

Tondela 81 81 80 87 

Vila Nova de Paiva - - 97 97 

Viseu 100 92 81 84 

Vouzela - 81 67 63 

Pinhal Interior Norte (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 93 90 95 92 

Tábua 100 100 100 100 

 

Fonte: INE, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais, 2012 

 

O aumento do consumo de água constitui uma das principais preocupações ambientais devido aos 

impactos negativos do esgotamento deste recurso. No caso de Carregal do Sal, os dados mais 

recentes disponíveis, apenas sobre a situação no ano 2006 e 2007, não nos permitem aferir claramente 

sobre a evolução no consumo de água por habitante (Tabela 45). No entanto, entre estes dois anos 

verifica-se uma diminuição no consumo deste recurso, situação contrária à que ocorre à escala 

regional, onde se verifica uma aumento nos valores de consumo. 
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Tabela 45. Consumo de água por habitante (m³/ hab.) 

Unidade territorial 2009 2008 2007 2006 

Portugal - - - 52 

Região Centro (NUTS II) 65 61 56 49 

Dão-Lafões (NUTS III) 43 43 35 32 

Aguiar da Beira 48 - 40 40 

Carregal do Sal - - 54 61 

Castro Daire 40 39 37 37 

Mangualde 25 25 25 25 

Mortágua 60 60 60 59 

Nelas 148 148 25 25 

Oliveira de Frades 43 43 42 43 

Penalva do Castelo 34 23 22 22 

Santa Comba Dão 36 36 35 35 

São Pedro do Sul - - 18 18 

Sátão 33 35 35 37 

Tondela 44 44 35 32 

Vila Nova de Paiva - - 42 42 

Viseu 32 35 35 27 

Vouzela - 26 - 34 

Pinhal Interior Norte (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 35 33 38 35 

Tábua 33 33 31 31 

 

Fonte: INE, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais, 2012 

 

No que concerne à qualidade da água distribuída, tendo como base os últimos dados disponibilizados 

pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), em 2014, foram realizadas 100% 

das análises regulamentares obrigatórias, tendo a água cumprido os parâmetros para ser classificada 

como água segura na totalidade dos casos.  

 

Sistema de drenagem de águas residuais 

O sistema de drenagem e tratamento de águas residuais do concelho de Carregal do Sal integra 

diversos subsistemas e, atualmente, a sua reconversão e modernização encontra-se em fase de 

projeto, de modo a dar resposta às necessidades da população e a garantir uma melhor qualidade 

ambiental. 

No que respeita à percentagem de população servida por sistemas de drenagem de águas residuais 

(Tabela 46) verifica-se que, em 2007, 97% da população residente em Carregal do Sal encontra-se 

abrangida, um valor é significativamente superior ao registado na NUTS III Dão Lafões (82%). Neste 

contexto, Carregal do Sal apresenta também uma melhor cobertura da rede de drenagem de águas 
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residuais que os concelhos com os quais confronta, nomeadamente Nelas, Tondela, Viseu, Oliveira do 

Hospital e Tábua. 

Tabela 46. População servida por sistemas de drenagem de águas residuais (%) 

Unidade territorial 2009 2008 2007 2006 

Portugal - - - 76 

Região Centro (NUTS II) 80 76 73 71 

Dão-Lafões (NUTS III) 82 78 70 65 

Aguiar da Beira 90 - 80 80 

Carregal do Sal 97 95 94 94 

Castro Daire 50 62 45 45 

Mangualde 92 79 79 79 

Mortágua 59 59 37 37 

Nelas 92 92 88 88 

Oliveira de Frades 47 47 46 46 

Penalva do Castelo 93 93 97 96 

Santa Comba Dão 97 92 91 91 

São Pedro do Sul - - 26 26 

Sátão 71 66 62 63 

Tondela 76 69 69 62 

Vila Nova de Paiva - - 86 87 

Viseu 87 87 83 70 

Vouzela - 40 21 28 

Pinhal Interior Norte (NUTS 

III) 

- - - - 

Oliveira do Hospital 88 88 88 87 

Tábua 60 62 60 45 

 

Fonte: INE, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais | Vertente Física e de 

Funcionamento (INSAAR|VFF) 

 

Resíduos Sólidos Urbanos 

A recolha de resíduos sólidos urbanos no território de Carregal do Sal é feita em regime de concessão 

através da Associação de Municípios do Planalto Beirão, que abrange dezanove municípios. 

No concelho de Carregal estão distribuídos 56 ecopontos, dos quais 25 têm capacidade para 1000 

litros e existe um ecocentro, a plataforma de receção e gestão dos resíduos recicláveis e valorizáveis. 

Segundo os dados do INE, em 2014, no município foram recolhidos 375 kg de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) por habitante, um valor ligeiramente superior à média de Viseu Dão Lafões (367 

kg/hab.). Fazendo uma análise da evolução dos RSU recolhidos (Figura 33), entre 2011 e 2014, em 

Carregal do Sal verifica-se um decréscimo de cerca de 9%, uma evolução mais favorável do que a de 

Viseu Dão Lafões e da região Centro, cuja redução a estas escalas correspondeu a apenas cerca de 

2%. 
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Figura 33. Resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/ hab.) 

Fonte: INE, Estatísticas dos Resíduos Municipais, 2015 

 

No entanto, quando se verifica a proporção de RSU recolhidos seletivamente, em 2014, esse valor 

corresponde a apenas 7,5% no concelho de Carregal do Sal e a 6,8% em Viseu Dão Lafões. 

Comparativamente a 2011, a evolução, embora positiva, é pouco acentuada (em 2011, a recolha 

seletiva de RSU correspondia a 6,3%). 

Em termos de sustentabilidade urbana, existe espaço para melhoria em matéria de recolha seletiva e 

valorização de resíduos urbanos, como demonstra a Tabela 54. Cerca de 43% dos resíduos recolhidos 

em Carregal do Sal, são encaminhados para aterro e cerca de 58% destinam-se a valorização 

multimaterial, enquanto à escala do NUTS III existe uma maior proporção de resíduos encaminhados 

para aterro (87,9%). 

 

Tabela 47. Resíduos urbanos recolhidos (t) por tipo de destino (%), em 2014 

Unidade territorial Total (t) Aterro (%) 
Valorização 

energética (%) 

Valorização 

orgânica (%) 

Valorização 

multimaterial (%) 

Portugal 4710464 49,0 20,7 14,1 16,2 

Região Centro 

(NUTS II) 
933895 49,5 1,0 31,8 17,7 

Viseu Dão Lafões 

(NUTS III) 
95782 87,9 0,0 0,0 12,1 

Carregal do Sal 3610 42,7 0,0 0,0 57,3 

 

Fonte: INE, Estatísticas dos Resíduos Municipais, 2014 

 

Por fim, importa também referir que o município se responsabiliza pela recolha de resíduos de 

construção e demolição (entulho), verdes e lenhosos (provenientes da limpeza e manutenção de 

jardins), e volumosos, mediante um contato prévio e pagamento das tarifas fixadas, quando aplicável. 
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4.4.4. ENERGIA 

Uma das áreas que contribui para o crescimento sustentável é o combate às alterações climáticas que 

pode ser levada a cabo, sobretudo, através da redução das emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE) e da prevenção da degradação ambiental e do esgotamento dos recursos. Para tal, é importante 

implementar políticas de baixa emissão de carbono e de utilização racional dos recursos.  

De seguida, apresentam-se alguns dados referentes à emissão de gases e à energia, particularizando 

as energias renováveis, importantes para perceber o posicionamento do concelho neste domínio. 

O controlo das emissões é conseguido através do cumprimento de instrumentos celebrados entre 

vários países, no âmbito das alterações climáticas e da qualidade do ar. Os gases que contribuem de 

forma mais significativa para este efeito são o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido 

nitroso (N2O) e os compostos halogenados, como os HFCs, PFCs e SF6. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no Relatório do Estado do Ambiente
14

, menciona que “o 

Pacote Energia-Clima para 2030 estabelece, como objetivo comunitário, uma redução até 2030 de pelo 

menos 40% das emissões de GEE na Comunidade, em relação a 1990. Esta meta será atingida 

coletivamente pela UE, devendo até 2030 a redução nos sectores abrangidos pelo Regime de Comércio 

de Licenças de Emissão (RCLE) e não abrangidos por este regime ser de 43% e 30%, respetivamente, 

em comparação com 2005.” 

De acordo com a APA, “em Portugal, no ano de 2013, o total das emissões dos gases com efeito de 

estufa (GEE), excluindo uso do solo, alterações do uso do solo e florestas (LULUCF), foi estimado em 

cerca de 65,3 milhões de toneladas de CO2 equivalente (Mt CO2 eq.), o que representa um aumento de 

7,5% face a 1990, mas uma diminuição de 2,8% quando comparado com 2012.” 

Relativamente ao total de emissões dos principais GEE, em 2013, o sector da energia apresentou a 

maior contribuição, com 68%, “o que representa um aumento de 8% face ao período 1990-2013. A 

produção e transformação de energia e os transportes são os subsectores com maior relevância, 

representando, respetivamente, cerca de 23% e 24% do total de emissões. A produção de eletricidade 

e calor representam 19% do total de emissões, o que ilustra a ainda forte dependência do País em 

relação às energias fósseis para a produção de eletricidade e para os transportes.” 

Tabela 48. Emissões dos principais GEE, em 2013 

Principais Fontes Antropogénicas Contribuição (%) 

Energia 68 

Resíduos 12 

Agricultura 11 

Processos industriais 9 

 

Fonte: APA, Relatório do Estado do Ambiente 2015 

 

                                                                                 
14 Agência Portuguesa do Ambiente, Relatório do Estado do Ambiente, 2015  
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A Tabela 49 apresenta dados detalhados de cada um dos gases analisados no relatório da APA 

“Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho”
15

, cujos resultados apontam para valores baixos 

no município de Carregal do Sal. Destacam-se as emissões de dióxido de carbono (CO2) como as 

mais significativas no concelho. 

Tabela 49. Emissões de poluentes atmosféricos totais em Carregal do Sal, incluindo fontes naturais (t/km
2
), 2009 

NFR SOx NOx NH3 

NMVO

C 

PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Total 

(c/natural) 

0.082 1.595 0.520 5.465 0. 524 0.001 0.000 0.000 3.745 236 0.095 

Considera-se como fonte natural o fogo florestal e outros elementos. 

Dióxido de enxofre (SO2); Dióxido de azoto (NO2); Amónia (NH3); Compostos orgânicos voláteis não-metânicos (COVNM); Monóxido de 

carbono (CO); Partículas de diâmetro inferior a 10 m (PM10); Chumbo (Pb); Cádmio (Cd); Mercúrio (Hg); Metano (CH4); Dióxido de carbono 

(CO2); e Óxido Nitroso (N2O) 

Fonte: APA, Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho em 2009, 2011 

 

O metano (CH4) na atmosfera é outro gás com efeito de estufa, proveniente essencialmente de 

deposição de resíduos no solo (54%); de águas residuais (23%); da pecuária (13%) e da agricultura 

(4,2%). As estimativas das emissões de CH4 do setor “deposição de resíduos no solo” são feitas com 

base na produção de resíduos, pelo que existe uma correspondência direta entre os concelhos mais 

populosos e as emissões. Neste sentido, como se comprova através da Figura 34, Carregal do Sal 

corresponde aos concelhos com menores emissões de metano à escala nacional. 

No que diz respeito às emissões de Compostos Orgânicos Voláteis Não Metálicos (COVNM), estas 

dividem-se entre emissões biogénicas (provenientes do coberto vegetal e de fogos florestais) e as 

origens estritamente antropogénicas (uso de solventes, os processos industriais e os transportes 

rodoviários e ferroviários). O concelho apresenta valores igualmente baixos em relação às emissões 

de COVNM. 

                                                                                 
15 APA, Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2009: Gases acidificantes e eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, 

metais pesados e gases com efeito de estufa, 2011  
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Figura 34. Emissões de CH4 e COVNM, incluindo fontes naturais em 2009 

Fonte: APA, Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho em 2009, 2011 

 

Atendendo ao Índice da Qualidade do Ar
16

, segundo os dados da APA, em 2015, a área do Centro 

Interior (onde se inclui o concelho de Carregal do Sal) apresentou níveis “bons”. No entanto, 

comparativamente ao ano de 2014, verifica-se que este número se reduziu, tal como o da categoria 

“muito bom” face a um aumento do nível “médio” de qualidade do ar. Este facto representa uma área 

com a qual todos os concelhos devem assumir compromissos com o objetivo de alcançar melhorias. 

Tabela 50. Evolução do Índice da Qualidade do Ar no Centro Litoral 

Classificação 2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Muito bom  9 15 15 19 19 8 34 44 17 21 13 

Bom 260 271 308 307 283 291 305 293 282 320 315 

Médio 75 66 40 33 58 59 25 25 50 23 33 

Fraco 11 13 2 3 1 6 1 3 6 1 1 

Mau 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

Fonte: APA – QualAr, Base de Dados On-line sobre Qualidade do Ar, 2016 

 

O consumo de energia elétrica e os diferentes tipos de consumo constituem indicadores essenciais 

na avaliação da eficiência energética do concelho.  

                                                                                 
16 Média aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede de uma determinada área. Dados 

disponíveis em: qualar.apambiente.pt/ (consultado em outubro de 2016) 
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No concelho de Carregal do Sal, em 2014, o consumo médio de energia elétrica corresponde a 2393, 

9 kWh por habitante, um valor significativamente inferior ao da região Dão Lafões que era de 3683,1 

kWh/habitante. Em termos de evolução, no período de 2004 a 2014, a redução do consumo de energia 

elétrica foi de cerca de 2% enquanto ao nível da NUTS III a diminuição corresponde a cerca de 1%. 

 

Figura 35. Evolução do consumo de energia elétrica por habitante (kWh/ hab.) 

Fonte: INE/DGEG, 2016 

 

A análise do indicador relativo ao consumo de energia elétrica no concelho de Carregal do Sal, por 

tipo de consumo (Tabela 51), revela que o setor doméstico é responsável pelo maior consumo de 

energia elétrica no concelho (cerca de 38%), seguindo-se o setor não doméstico que consome cerca 

de 27% do total.  

À escala sub-regional verificam-se particularidades que importa destacar, como o facto de a indústria 

ter um maior peso no consumo total de energia elétrica, enquanto o consumo doméstico representa o 

segundo maior setor. A iluminação das vias públicas e do interior dos edifícios do Estado 

correspondem a consumos que no concelho de Carregal do Sal apresentam valores superiores à 

média sub-regional. 
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Tabela 51. Consumo de energia elétrica (kWh) e proporção do tipo de consumo (%) em 2014 

Unidade territorial Total (kWh) 

Tipo de consumo 

Domést. 

Não 

domést. 

Indústria Agric. 

Ilum. vias 

públicas 

Ilum. 

interior 

edif. 

Estado 

Outros 

Portugal 

4617758927

3 

25,8 26,3 37,5 1,8 3,2 4,8 0,6 

Região Centro 

(NUTS II) 

1188807605

6 

21,6 18,6 49,6 1,8 3,5 4,2 0,7 

Viseu Dão Lafões 

(NUTS III) 

947652716 27,6 24,3 36,9 2,2 5,3 3,7 0,0 

Aguiar da Beira 15556818 33,6 23,6 25,6 2,1 10,3 4,8 - 

Carregal do Sal 23046271 37,3 25,6 22,5 0,9 8,9 4,7 - 

Castro Daire 32860366 39,3 29,4 13,2 1,0 10,6 6,5 - 

Mangualde 154763456 12,2 12,5 71,0 0,4 2,4 1,5 0,0 

Nelas 109810073 12,3 8,0 74,3 1,3 2,9 1,3  

Oliveira de 

Frades 

48211745 19,5 16,0 55,8 3,5 4,0 1,2 - 

Penalva do 

Castelo 

15131466 45,7 19,9 13,9 2,7 13,0 4,9 - 

Santa Comba 

Dão 

26454660 43,2 24,4 17,4 3,6 6,0 5,4 - 

São Pedro do 

Sul 

44334112 33,3 24,6 23,3 4,8 9,2 4,8 - 

Sátão 24963674 44,2 28,5 12,0 2,0 10,4 2,9 - 

Tondela 102037466 26,6 17,8 43,6 5,5 4,0 2,5 - 

Vila Nova de 

Paiva 

11606423 42,8 26,9 10,8 4,5 9,3 5,6 - 

Viseu 313905615 34,2 38,2 14,9 1,7 5,4 5,6 0,0 

Vouzela 24970571 38,2 24,2 22,4 3,0 7,4 4,9 - 

Região de 

Coimbra (NUTS III) 

- 

Oliveira do 

Hospital 

99859868 20,5 14,8 57,3 1,3 4,1 2,0 0,0 

Tábua 30493178 37,5 24,3 19,8 2,5 9,5 6,4 - 

 

Fonte: INE/DGEG, 2016 

 

Nos últimos anos, em Portugal, tem-se verificado um aumento progressivo da produção anual de 

energia elétrica proveniente de fontes de energia renováveis (FER). Comparando a produção de 

origem FER, nos últimos dois anos, sobressai o aumento de produção a partir de energia hídrica, após 

um período no qual apresenta menos expressividade, e o crescimento da energia eólica.  
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Figura 36. Produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis (GWh) 

Fonte: DGEG, 2016 

 

Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), Portugal foi, em 2014, o terceiro país da 

União Europeia com maior incorporação de energias renováveis na produção de energia elétrica. 

Como é visível na Figura 36, esta posição deve-se ao contributo das fontes hídrica e eólica (88% das 

FER). Cerca de 84% da produção de origem FER ocorre nas regiões Norte e Centro do país. Esta 

última produz cerca de 33% do total. 

Tabela 52. Produção de energia elétrica através de FER (GWh) por região 

Unidade 

territorial 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Portugal 16 594 15 140 19 016 28 754 24 692 20 410 30 610 32 405 25 357 26 757 

Continente 16 233 14 768 18 551 28 214 24 174 19 956 30 092 31 851 24 812 26 218 

Norte 9 801 7 804 9 762 16 007 12 317 9 182 15 985 16 951 12 651 13 744 

Centro 4 799 5 286 6 664 9 056 8 682 8 082 10 206 10 965 8 462 8 823 

Lisboa 638 738 818 916 953 906 1 022 1 035 1 173 1 145 

Alentejo 921 838 1 062 1 841 1 827 1 321 2 267 2 228 1 853 1 842 

Algarve 74 102 245 394 394 465 613 672 673 665 

R.A. Açores 250 240 239 264 278 239 299 310 301 302 

R.A. Madeira 107 125 205 232 236 212 215 244 242 234 

Desconhecido 4 7 21 44 3 2 4 0 2 2 

Ano-móvel: fevereiro de 2015 a janeiro de 2016 

 

Fonte: DGEG, Estatísticas rápidas nº135, 2016 

 

No contexto da região Centro, Coimbra corresponde a um dos distritos com maior expressão em 

termos de produção de energia renovável (Figura 37), destacando-se, sobretudo, pela sua 

contribuição na produção de energia eólica. 
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Figura 37. Produção através de fontes de energia renovável (TWh) por distrito e regiões autónomas, em 2014 

Fonte: DGEG, Estatísticas rápidas nº135, 2016 

 

No sentido de apoiar a transição para uma economia resiliente, competitiva e de baixo carbono, através 

do financiamento ou cofinanciamento de medidas que contribuam para o cumprimento dos 

compromissos do Estado Português no âmbito do Protocolo de Quioto (PQ) e de outros 

compromissos internacionais e comunitários na área das alterações climáticas, foi criado o Fundo 

Português de Carbono (FPC), pelo Decreto-lei nº 71/2006, de 24 de março, alterado pela Lei nº 64-

A/2008 de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei nº 29-A/2011, de 1 de março, e pela Lei nº 66-B/2012, 

de 31 de dezembro.  

A missão do FPC é contribuir para o cumprimento dos compromissos quantificados de limitação de 

emissões de gases com efeito de estufa a que o Estado Português se comprometeu ao ratificar o 

Protocolo de Quioto, bem como de outros compromissos internacionais de Portugal na área das 

alterações climáticas designadamente através de: 

: Obtenção de créditos de emissão de gases com efeito de estufa, a preços competitivos, 

através do investimento direto em mecanismos de flexibilidade do PQ (Comércio de Licenças 

de Emissão, projetos de Implementação Conjunta e projetos de Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo); 

: Obtenção de créditos de emissão de gases com efeito de estufa, a preços competitivos, 

através do investimento em fundos geridos por terceiros ou outros instrumentos do mercado 

de carbono; 

: Apoio a projetos, em Portugal, que conduzam a uma redução de emissões de gases com 

efeito de estufa, nomeadamente nas áreas da eficiência energética, energias renováveis, 

sumidouros de carbono, captação e sequestração geológica de CO2, e adoção de novas 
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tecnologias, quando o retorno em termos de emissões evitadas assim o recomende; 

: Promoção da participação de entidades públicas e privadas nos mecanismos de flexibilidade 

do PQ; 

: Apoio a projetos de cooperação internacional na área das alterações climáticas; 

: Apoio a projetos estruturantes de contabilização das emissões de gases com efeito de estufa 

e sequestro de carbono em Portugal. 

Estão associados à implementação do FPC diversos projetos estruturantes de contabilização das 

emissões de gases com efeito de estufa e sequestro de carbono em Portugal. A estratégia de 

cumprimento das metas do Protocolo de Quioto em Portugal tem uma importante componente 

associada à contabilização do potencial de retenção de carbono (sumidouro) da agricultura e floresta 

nacionais. 

Face à necessidade imperiosa do País dispor de informação de qualidade de apoio à contabilização 

de emissões e sumidouros agrícolas e florestais, o Comité Executivo da Comissão para as Alterações 

Climáticas (CECAC) aprovou dois projetos estruturantes para a contabilização das emissões de gases 

com efeito de estufa e sequestro de carbono em Portugal que permitem assegurar o potencial de 

sequestro de carbono e reduzir a incerteza do défice de cumprimento das metas nacionais em matéria 

de alterações climáticas, cuja proposta de apoio e homologação ocorreram no final de 2010. 

: O Projeto IGP visa a elaboração de cartografia de uso de solo para 1990 e 2010 e as 

dinâmicas de alteração de uso de solo 1990-2007 e 2007-2012. 

: O Projeto AFN visa a elaboração de um Inventário Florestal Nacional para 2010 e de um 

inventário de carbono nos solos agrícolas e florestais de 2011. 

De seguida, apresentam-se algumas informações sobre o setor florestal do concelho de Carregal do 

Sal, tanto para o seu importante contributo para este mercado de carbono, como também na vertente 

de valorização económica. 

 

4.4.5. SUSTENTABILIDADE FLORESTAL 

A floresta é um recurso natural renovável importante e estratégico que, quando gerida e explorada de 

forma sustentável, assegura múltiplas funções e utilizações, produzindo bens e serviços de inestimável 

valor para a sociedade. A EIDT VDL destaca o setor das Florestas, Ambiente e Energias Renováveis, 

como um dos de maior retorno potencial. Para além do seu caráter produtivo, os espaços florestais 

constituem um importante suporte para a proteção do solo, da água e dos habitats, valorizam a 

paisagem proporcionando os melhores locais de recreio e lazer e um espaço de descoberta, aventura 

e aprendizagem, possuem um elevado potencial educativo e de oferta de atividades ao ar livre. Como 



D02. Caraterização e Diagnóstico 
Plano Estratégico de Carregal do Sal  

111 

referido previamente, as florestas são essenciais também para a captação de carbono e consequente 

melhoria da qualidade do ar. 

A superfície florestal da região Centro é constituída, essencialmente, por povoamentos florestais. 

Contudo, no período de 1995 a 2010, houve um decréscimo desta superfície de povoamentos 

florestais e das áreas de pinheiros, enquanto as áreas de eucaliptos aumentaram de superfície (Figura 

38). 

 

Figura 38. Superfície florestal (milhares de ha) da região Centro e tipo (superfície florestal) 

Fonte: INE/ICNF, 2016 

 

De acordo com a caraterização apresentada no Plano de Ordenamento Florestal de Dão Lafões (PROF 

DL), nesta região, 148247 ha correspondem a espaços arborizados (terrenos dedicados à atividade 

florestal e incluem os povoamentos florestais que ocupam uma área superior ou igual a 0.5 ha e largura 

não inferior a 20m), 100684 ha a espaços não arborizados (terrenos ocupados por matos, pastagens 

naturais, áreas ardidas de povoamentos florestais, áreas de corte raso e os terrenos improdutivos ou 

estéreis do ponto de vista da existência de comunidades vegetais) e 956ha dizem respeito a águas 

interiores (estuários ou rios, lagoas, albufeiras, sapais e salinas, que ocupam uma área superior ou 

igual a 0.5 ha e largura não inferior a 20 m). 

Este documento refere ainda que “a análise dos espaços florestais na região de Dão-Lafões revela que 

a área ocupada é bastante significativa, cerca de 72% da área total desta região PROF. Caracterizam-

se na sua maioria por espaços florestais arborizados que ocupam cerca de 42% da área total da região 

e distribuem-se por toda a área com alguma uniformidade, constatando-se que no concelho de 

Mortágua se localizam as manchas mais significativas. Os espaços florestais não arborizados ocupam 

cerca de 29% da área total desta região (…). No que se refere à evolução dos espaços florestais (…) 

constata-se um pequeno aumento da área ocupada. Relativamente à evolução dos incultos verifica-se 

um acréscimo da área em cerca de 50% nos últimos 20 anos, contrariamente, ocorreu uma diminuição 

da área ocupada por espaços florestais arborizados, cerca de 20%, no mesmo período de tempo. O 
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aumento da área dos incultos pode dever-se à diminuição da área dos espaços florestais arborizados 

e ao abandono da agricultura.” 

Como é possível observar na Figura 39, o concelho de Carregal do Sal integra as sub-regiões 

homogéneas Terras do Dão e Alto Alva (cujas caraterísticas serão explicadas com maior detalhe no 

capitulo 4.5.2) e abrange zonas sensíveis para a conservação como corredores ecológicos e um Sítio 

da lista nacional (Diretiva Habitats). 

  

Figura 39. Carta de síntese do PROF DL 

Fonte: MADRP-RF, PTPF PIN 

 

No domínio do crescimento sustentável, a EIDT de Viseu Dão Lafões refere que “a dimensão do espaço 

florestal, o histórico de incidência dos fogos florestais no território e as perdas económicas e de recursos 

naturais a eles associados, implicam uma aposta prioritária nos vários pilares da defesa da floresta 

contra os incêndios”. De facto, como será apresentado de seguida, os incêndios são uma das 

principais ameaças à sustentabilidade florestal da região. 

No concelho de Carregal do Sal, em 2015, ocorreram 16 incêndios florestais (área total de 8ha), um 

valor relativamente reduzido quando comparado com 2012, que registou 40 incêndios (1707ha de 

superfície ardida), e com os anos de 2005 e 2000, com cerca de uma centena de incêndios florestais 

(2569ha de superfície ardida, em 2015, e 118ha em 2000), tal como é possível verificar na Figura 40 e 

Tabela 53). 

No contexto regional, para além de Carregal do Sal, destacam-se os concelhos de Aguiar da Beira, 

Nelas, Santa Comba Dão, Sátão e Oliveira do Hospital com menos de 15ha de superfície florestal 
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ardida em 2015. Por outro lado, Mangualde destaca-se pela maior superfície ardida, correspondente 

a 2727ha, bem como Viseu e São Pedro do Sul com 767 e 304ha ardidos, respetivamente.  

 

Figura 40. Número de incêndios florestais no concelho de Carregal do Sal 

Fonte: INE/ICNF, 2016 

 

Atendendo ao tipo de superfície ardida, à exceção do ano de 2000, nos restantes anos em análise os 

povoamentos florestais foram as áreas mais afetadas em Carregal do Sal, de modo semelhante à 

média da região Viseu Dão Lafões. 

Tabela 53. Superfície ardida (ha) por localização geográfica e tipo de superfície ardida 

Unidade 

territorial 

2015 2012 2005 2000 

Total 
Pov.F

lor. 
Mato Total 

Pov. 

Flor. 
Mato Total 

Pov. 

Flor. 
Mato Total 

Pov. 

Flor. 
Mato 

Portugal 
6491

2 

2408

6 

4082

6 
117198 

5197

3 

6522

5 
- - - - - - 

Região Centro 

(NUTS II) 

2556

6 
9572 

1599

4 

4161

2 

2540

2 

1621

0 
185382 129891 

5549

1 

7909

9 

3528

2 

4381

7 

Dão-Lafões 

(NUTS III) 
4321 917 3404 

1184

2 
6170 5673 

3135

9 

1428

7 

1707

2 
8410 3176 5234 

Aguiar Beira 2 1 2 174 107 67 162 40 122 387 138 249 

Carregal Sal 8 6 2 1707 1594 113 2569 1881 688 118 54 64 

Castro Daire 285 50 236 1212 699 513 4773 1826 2947 3126 559 2567 

Mangualde 2727 260 2467 1638 477 1161 2225 282 1943 669 28 641 

Mortágua 
   

1 1 
 

1528 1351 177 3 1 1 

Nelas 13 5 8 119 22 97 1690 678 1012 107 39 68 

Oliveira 

Frades 
26 21 4 504 483 21 218 161 58 60 34 26 

Penalva 

Castelo 
26 4 23 7 2 5 2562 1708 854 50 5 45 

Santa 

Comba Dão 
7 6 2 11 9 2 130 120 10 48 30 18 

São Pedro 

Sul 
304 54 250 645 442 203 5994 2596 3399 2286 1589 697 

Sátão 8 6 1 207 42 165 325 37 287 42 9 33 

Tondela 20 16 4 365 269 95 1756 1265 490 75 45 30 

Vila N. Paiva 80 7 73 786 58 728 2804 332 2472 397 56 341 

Viseu 767 456 311 3717 1919 1799 2774 1890 883 877 490 387 

Vouzela 47 25 22 749 46 703 1848 119 1729 167 99 69 

P. Interior Norte 

(NUTS III) 
- 

Ol. Hospital 12 6 6 
 

114 198 2097 1044 1053 45 33 12 

Tábua 32 18 14 
 

370 47 1007 960 47 534 479 55 
 

Fonte: INE/ICNF, 2016 
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Perante este enquadramento, de elevado risco de incêndios, o PROF DL identifica como um dos seus 

objetivos específicos “diminuir o número de ocorrências de fogos florestais”, através de 

implementação de medidas como o controlo da carga de combustível em locais de maior risco, como 

sejam as bermas das estradas, parques de merendas e outros locais que se considerem relevantes 

para este efeito; promoção de campanhas de sensibilização, junto da população local, para a 

prevenção de incêndios florestais; aumento da eficácia da deteção e da primeira intervenção em 

incêndios florestais; amento do número de brigadas de sapadores florestais e intensificar a sua ação 

em áreas consideradas de maior risco de incêndio. 

Enquadrado no PROF DL, foi criado uma Zona de Intervenção Florestal (ZIF) abrangendo vários 

prédios rústicos de freguesias do município de Carregal do Sal, através do Despacho n.º 7809/2010, 

de 4 de maio. A ZIF Carregal do Sal-Mondego integra uma área de 5454ha, cujos limites constam da 

planta apresentada na Figura 41, englobando vários prédios rústicos das freguesias de Carregal do 

Sal, Oliveira do Conde e Parada. A gestão da ZIF de Carregal do Sal-Mondego é assegurada por Solo 

Vivo — Associação para a Promoção do Desenvolvimento Local, Rural, Agrícola, Florestal e Ambiental. 

 

Figura 41. Limites da ZIF Carregal do Sal - Mondego 

Fonte: DR, Despacho n.º 7809/2010 

 

Através do Despacho n.º 17735/2010, de 8 de outubro, foi criada a Zona de Intervenção Florestal 

Planalto Beirão- -Carregal do Sal com a área de 6203,56 ha, cujos limites constam na Figura 42, 
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englobando vários prédios rústicos das freguesias de Carregal do Sal, Oliveira do Conde, Cabanas de 

Viriato e Beijós, do concelho de Carregal do Sal. A gestão da Zona de Intervenção Florestal Planalto 

Beirão -Carregal do Sal é assegurada pela Associação de Produtores Florestais do Planalto Beirão. 

 

Figura 42. Limites da ZIF Carregal do Sal – Planalto Beirão 

Fonte: DR, Despacho n.º 17735/2010 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 127/2005, de 5 de agosto, as ZIF correspondem a áreas territoriais 

contínuas e delimitadas constituídas maioritariamente por espaços florestais, submetidas a um plano 

de gestão florestal e a um plano de defesa da floresta e geridas por uma única entidade. “A delimitação 

das ZIF atende aos seguintes critérios: a) Fisiografia do terreno; b) Rede de compartimentação; c) 

Ocupação e uso do solo; d) Risco estrutural de incêndio florestal; e) Inclusão de um mosaico florestal 

que constitua uma unidade com dimensão e de particular importância para a produção e conservação 

dos recursos florestais ou naturais, incluindo a biodiversidade, a defesa do solo ou outra valência 

ambiental A localização e delimitação das ZIF atende, ainda, às normas estabelecidas nos planos 

regionais de ordenamento florestal, nos planos especiais e municipais de ordenamento do território e 

nos planos de defesa da floresta de âmbito municipal ou intermunicipal, bem como às orientações 

regionais produzidas pelas comissões regionais de reflorestação“. 
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O recrudescimento da ameaça dos incêndios florestais e da necessidade de modernizar a gestão 

florestal e aumentar a sua contribuição para o produto nacional, sobretudo nos povoamentos 

instalados nas décadas anteriores pelo Estado ou com apoios públicos, levou, em 1996, à instituição 

dos Planos de Gestão Florestal, pela Lei de Bases da Política Florestal (PGF). A elaboração e execução 

de PGF para uma parte substancial da superfície de espaços florestais portugueses constitui um dos 

principais desafios do setor florestal. Estes são ferramentas-chave para alcançar os objetivos de 

salvaguarda e desenvolvimento dos recursos florestais (e naturais) à maximização do rendimento das 

explorações e dos proprietários florestais. 

O Regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de Janeiro, veio simplificar e codificar a legislação 

aplicável neste domínio com o objetivo de agilizar o processo de elaboração dos diferentes planos e 

facilitar a sua real agregação e implementação ao terreno, permitindo igualmente concretizar 

territorialmente as orientações constantes na Estratégia Nacional para as Florestas. 

Segundo este documento legal, o Plano de Gestão Florestal (PGF) é “um instrumento de administração 

de espaços florestais que, de acordo com as orientações definidas no PROF, determina, no espaço e 

no tempo, as intervenções de natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção 

sustentada dos bens e serviços por eles proporcionado e tendo em conta as atividades e os usos dos 

espaços envolventes.” Determina ainda que ficam obrigatoriamente sujeitos à elaboração de PGF: 

a) As explorações florestais e agro -florestais públicas e comunitárias; 

b) As explorações florestais e agro -florestais privadas de dimensão igual ou superior às definidas 

nos respetivos PROF; 

c) As explorações florestais e agro -florestais objeto de candidatura a fundos nacionais ou 

comunitários destinados à beneficiação e valorização florestal, produtiva e comercial; 

d) As zonas de intervenção florestal (ZIF), nos termos da legislação especial 

Em termos produtivos, a floresta e a sua fileira desde a produção, passando pela silvicultura e 

exploração, apresentam diversas potencialidades de valorização económica, tais como: 

: Produção de material lenhoso; 

: Incorporação de inovação na indústria transformadora de madeira, nomeadamente, no 

processo de transformação e nos produtos produzidos;  

: Exploração dos produtos ligados à floresta, com destaque para o pinhão, a resina, a 

apicultura, a silvopastorícia, biocombustíveis (biomassa, pellets…), entre outros; 

: Desenvolvimento do turismo nas modalidades de turismo de natureza, turismo ativo e turismo 

cinegético, fortemente associados à existência de um património natural rico. 

No território em análise, a APFPB tem desenvolvido diversas atividades na área florestal, 

nomeadamente, a silvicultura preventiva (roça de matos, limpeza de povoamentos, desrames e 



D02. Caraterização e Diagnóstico 
Plano Estratégico de Carregal do Sal  

117 

desbastes, limpeza de caminhos florestais, faixas de redução de combustível), vigilância e deteção de 

incêndios florestais, 1ª intervenção e rescaldo de Incêndios, divulgação e sensibilização das 

populações e aconselhamento técnico sobre prevenção/combate a pragas, doenças (ações de 

controlo do Nemátodo da Madeira do Pinheiro) e incêndios florestais. 

A APFPL tem desenvolvido também atividades no sentido de promover o pinheiro manso como recurso 

endógeno com elevadas potencialidades em termos económicos, uma vez que, para além do material 

lenhoso, também se associa a espécie o pinhão e outros produtos derivados de valor acrescentado. 

Existe ainda a intenção de criar um centro de competências para o pinheiro manso (em termos 

semelhantes ao Centro de Competências de Alcácer do Sal do qual a APFPB faz parte). 

Por fim, ainda relacionado com a promoção de recursos endógenos ligados à floresta, a Câmara 

Municipal, com a colaboração da Associação de Produtores Florestais do Planalto Beirão, organizou 

duas edições da Feira da Pinha e do Pinhão, um evento que juntou empresas da fileira do pinheiro 

manso, cogumelos, produtores de vinho, queijo, enchidos, doçaria tradicional e restauração, para além 

do artesanato referente ao pinheiro manso, pinha e pinhão. 

 

 

Figura 43. Cartazes de iniciativas ligadas à promoção de recursos endógenos 

Fonte: APFPB, 2016 
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4.4.6. SÍNTESE 

O crescimento sustentável é um dos principais desígnios da Europa 2020, dando prioridade à 

promoção de uma economia mais eficiente em termos de utilização dos recursos, mais ecológica e 

mais competitiva. As orientações fornecidas por esta agenda de desenvolvimento têm aplicação a 

diversas escalas territoriais, incluindo a municipal. Assim, neste domínio da sustentabilidade e 

ambiente, a análise realizada ao território de Carregal do Sal destacou os seguintes aspetos: 

: Nas últimas duas décadas houve um aumento das despesas em ambiente. Em 2014, as 

despesas relacionadas com a gestão de resíduos representam 33793€/1000 habitantes 

(cerca de 71% do total), um valor superior à média da NUTS III que corresponde a 

39357€/1000 habitantes. 

: A totalidade da população residente no concelho encontra-se servida pelo sistema de 

abastecimento de água e 97% por sistema de drenagem de águas residuais (indicador 

referente ao ano de 2007). Importa contudo acautelar o bom funcionamento de todo o 

sistema. 

: O valor médio de RSU recolhidos no concelho (375 kg/habitante) é superior ao de Viseu Dão 

Lafões (367 kg/habitante). Contudo, entre 2011 e 2014, verifica-se um decréscimo de cerca 

de 9%, uma evolução mais favorável do que a de Viseu Dão Lafões (cerca de 2%). Importa 

ainda destacar que a proporção de RSU recolhidos seletivamente, em 2014, foi baixa (7,5% 

do total), o que pode revelar a necessidade de reforçar campanhas de sensibilização e 

mobilização da população. 

: No concelho de Carregal do Sal existem baixas emissões de poluentes (o CO2 é o mais 

significativo) e bons índices de qualidade do ar (em 2015, houve 315 dias com boa qualidade 

de ar e 13 com muito bom). 

: Em 2014, consumo médio de energia elétrica no concelho corresponde a 2393,9 kWh por 

habitante e, em termos de evolução, no período de 2004 a 2014, a redução do consumo de 

energia elétrica foi de cerca de 2%. 

: A floresta é um recurso natural estratégico que importa conservar tendo-se verificado 

melhorias no que diz respeito à diminuição do número de incêndios florestais e área ardida. 

Em 2015 ocorreram 16 incêndios florestais (área total de 8ha), um valor relativamente reduzido 

quando comparado com 2012, que registou 40 incêndios (1707ha de superfície ardida), e 

com os anos de 2005 e 2000, com cerca de uma centena de incêndios florestais (2569ha de 

superfície ardida, em 2015, e 118ha em 2000). Os povoamentos florestais foram as principais 

superfícies ardidas no concelho em 2015. 

: A gestão florestal, para além de ser determinante para a diminuição do risco de incêndio e 

sustentabilidade ambiental, é também fundamental para a valorização económica da floresta. 
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Neste sentido, no concelho de Carregal do Sal existem duas ZIF (Carregal do Sal – Mondego, 

gerida pela Solo Vivo -Associação para a Promoção do Desenvolvimento Local, Rural, 

Agrícola, Florestal e Ambiental e Carregal do Sal – Planalto Beirão, gerida pela APFPB) e tem 

sido feito um esforço para aumentar a área plantada com pinheiro manso e para valorizar os 

seus derivados, como o pinhão. 
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4.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E OBRAS PÚBLICAS 

4.5.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 

A Rede Natura 2000 resulta da aplicação da Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 1979 

(Diretiva Aves) - revogada pela Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro - e da Diretiva 92/43/CEE 

(Diretiva Habitats). Esta é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia que tem 

como finalidade assegurar a conservação a longo prazo dos habitats e espécies mais ameaçados da 

Europa. A Rede Natura 2000 constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União 

Europeia. 

Esta rede é formada por: 

: Zona de Proteção Especial (ZPE), estabelecida ao abrigo da Diretiva Aves, que se destinam 

essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves, e seus habitats, e das 

espécies de aves migratórias cuja ocorrência seja regular. 

: Zonas Especiais de Conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com objetivo 

expresso de “contribuir para assegurar a Biodiversidade, através da conservação dos habitats 

naturais e dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagem, considerados ameaçados 

no espaço da União Europeia”.  

A partir de várias propostas nacionais, a Comissão Europeia, em articulação com os Estados-

Membros, seleciona os Sítios de Importância Comunitária (SIC), que posteriormente serão 

classificados pelos Estados-Membros como Zonas Especiais de Conservação, culminando um 

processo faseado de codecisão entre os Estados-Membros e a Comissão Europeia. 

Em Portugal, segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas(ICNF)
17

, encontram-se 

classificados 96 SIC, com uma área total de 16.844,31 km
2
, e 59 ZPE, com uma área total de 11.486, 

23 km
2
.  

Faz parte da Rede Natura 2000 o SIC de Carregal do Sal
18

 com uma área total de 9.554 ha abrangendo 

quatro concelhos: Carregal do Sal, Oliveira do Hospital, Seia e Tábua. Pertencendo a região 

biogeográfica mediterrânica, o SIC que se situa no município Carregal do Sal abrange uma área de 

1476 ha, correspondente a 13% do concelho classificado, situando-se 15% do sítio dentro dos limites 

do concelho. (Figura 13). 

De acordo com a informação do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o SIC Carregal do 

Sal (Figura 44) é composto por “elevações graníticas entrecortadas por linhas de água, algumas 

encaixadas, de onde se salientam o rio Mondego e o seu afluente rio Seia, bem como o rio Cobral, 

                                                                                 
17 www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/rn-pt/rn-PT 

18 www.icnf.pt/portal/naturaclass/nr2000/resource/docs/sic-cont/carrefal-do-sal 
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afluente do Seia. Apresenta um mosaico agro-silvo-pastoril cuja distribuição espacial depende das 

caraterísticas topográficas e, consequentemente, da qualidade dos solos. Nas zonas mais aplanadas, 

correspondentes aos solos de melhor qualidade, ocorrem extensas áreas de terrenos agrícolas, 

usualmente distribuídas em redor dos principais núcleos populacionais. 

Em vertentes mais inclinadas ocorrem extensas manchas de pinhais de produção (Pinus pinaster). Nas 

vertentes de máximo declive dos rios Mondego, Seia e Cobral, assim como nas linhas de festo 

adjacentes, encontramos solos mais degradados ou incipientes, que suportam uma vegetação 

arbustiva dominada por giesta-branca (Cytisus multiflorus) e afloramentos graníticos em abundância. 

Este tipo de solos e os afloramentos graníticos constituem o habitat preferencial de Narcissus 

scaberulus, um endemismo lusitano, cuja ocorrência é exclusiva deste Sítio. O SIC Carregal do Sal é 

ainda importante para a conservação da salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), espécie 

vulnerável, endémica da Península Ibérica, que ocorre em ecossistemas ribeirinhos”. 

  

Figura 44. Rede Natura 2000 – SIC Carregal do Sal 

Fonte: SPI, 2016 
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Programa Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT-C) 

O PROT-C constituiu a referência para o planeamento do desenvolvimento territorial da região e foi 

elaborado segundo o objetivo geoestratégico de afirmar o Centro como um território portador de um 

contributo ativo e autónomo para a estruturação e desenvolvimento sustentável do território nacional 

numa lógica de conjugação entre objetivos de competitividade e de coesão territoriais.  

O modelo territorial apresentado no PROT-C define as áreas do Litoral, de Viseu e Planalto Beirão e o 

eixo urbano da Beira Interior como os sistemas estruturantes do povoamento na região Centro. Neste 

contexto, o concelho de Carregal do Sal constitui um centro urbano complementar, associado ao 

sistema urbano estruturado por Viseu, e integra uma pequena constelação urbana, na envolvente da 

Barragem da Aguieira e Fronhas, em conjunto com os concelhos de Mortágua, Santa Comba Dão e 

Tábua (Figura 45). 

 

Figura 45. Síntese do sistema urbano da região Centro 

Fonte. CCDRC, PROT-C, 2011 

 

Segundo estabelecido no PROT-C, o subsistema urbano de Viseu/Dão-Lafões e Planalto Beirão, deve: 

: Organizar-se em torno da polarização de Viseu e dos núcleos de Mangualde e Tondela, e de 

um conjunto diversificado de pequenos centros complementares, sedes de concelho; 

: Promover o reforço funcional do sistema urbano e desenvolver a capacidade de oferta de 

serviços avançados nas áreas do turismo e do apoio empresarial; 
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: Articular localmente estratégias em torno da oferta turística (termalismo, gastronomia e 

produtos vinícolas). 

O PROT-C refere ainda que, neste território, em matéria de povoamento e ordenamento do território é 

prioritário: 

: Melhorar a permeabilidade ao nível sub-regional, regional e nacional e diversificar as 

amarrações extra locais; 

: Delimitar em solo rural as áreas de edificação dispersa por forma a contrariar o seu aumento; 

: Criar os IGT que enquadrem o impacto na estruturação do território dos concelhos afetados 

pela construção da barragem de Ribeiradio e Ermida bem como a elaboração do respetivo 

Plano de Ordenamento de Albufeiras e Águas Públicas; 

: Favorecer a articulação entre valores biofísicos e paisagísticos em prol da valorização dos 

valores e recursos naturais; 

: Preservar as manchas vitivinícolas de produção de vinho de qualidade. 

 

Plano Especial de Ordenamento da Albufeira da Aguieira 

A barragem da Aguieira, localizada no rio Mondego, no limite entre o município de Penacova e o de 

Mortágua, foi construída em 1981 com a finalidade de produção de energia hidroeléctrica. A albufeira 

da barragem da Aguieira, classificada como albufeira de águas públicas protegida pelo Decreto 

Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro, ocupa uma área de 2000 ha, integrando-se no esquema de 

aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego. 

O Plano de Ordenamento da Albufeira da Aguieira (POAA), aprovado na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 186/2007 e publicado em Diário da República, 1ª série – N.º246 – 21 de Dezembro de 

2007, incide sobre o plano de água e respetiva zona de proteção, com uma largura de 500m, da 

albufeira da barragem da Aguieira. Esta área encontra-se totalmente integrada nos municípios de 

Carregal do Sal, de Mortágua, de Penacova, de Santa Comba Dão, de Tábua e de Tondela.  

O ordenamento do plano da água e da zona envolvente procura conciliar a forte procura desta área 

com a conservação dos valores ambientais e ecológicos existentes, principalmente com a preservação 

da qualidade da água. Pretende-se ainda o aproveitamento dos recursos naturais existentes, através 

de uma abordagem integrada das potencialidades e das limitações do meio, com vista à definição de 

um modelo de desenvolvimento sustentável para o território. A elaboração do POAA teve em 

consideração as orientações setoriais contidas nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal de 

Dão e Lafões, do Pinhal Interior Norte e do Centro, sendo compatível com estes. 

O POAA é, nos termos da lei em vigor, um plano especial de ordenamento do território, e para além 

dos objetivos gerais associados a este tipo de planos, o POAA tem como objetivos: 



D02. Caraterização e Diagnóstico 
Plano Estratégico de Carregal do Sal  

124 

: “Definir regras de utilização do plano de água e da zona envolvente da albufeira, de forma a 

salvaguardar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial os hídricos; 

: Definir regras e medidas para usos e ocupação do solo que permitam gerir a área objeto de 

plano, numa perspetiva dinâmica e interligada; 

: Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista de gestão 

dos recursos hídricos, quer do ponto de vista do ordenamento do território; 

: Planear de forma integrada a área envolvente da albufeira; 

: Garantir a sua articulação com planos, estudos e programas de interesse local, regional e 

nacional, existentes ou em curso, nomeadamente com o Plano de Bacia Hidrográfica do rio 

Mondego; 

: Compatibilizar os diferentes usos e atividades existentes e ou a serem criados, com a 

proteção e valorização ambiental e finalidades principais da albufeira; 

: Identificar, no plano de água, as áreas mais adequadas para a conservação da natureza e as 

áreas mais aptas para atividades secundárias, prevendo as compatibilidades e 

complementaridades entre as diversas utilizações. 

Com a entrada em vigor do POAA, os planos municipais de ordenamento do território existentes terão 

de ser alterados no prazo e nos termos do artigo 97.º do regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial. 

O POAA vigorará enquanto se mantiver a indispensabilidade de tutela dos recursos e valores naturais 

necessários à utilização sustentável da sua área de intervenção, bem como do interesse público 

prosseguido, podendo ser revisto quando decorrido o prazo mínimo de três anos a contar da data da 

sua entrada em vigor. 

 

Plano Diretor Municipal de Carregal do Sal 

O Regime Jurídico dos Instrumentos da Gestão Territorial (RJIGT), revisto através do Decreto-Lei nº 

80/2015, de 14 de maio, define o Plano Diretor Municipal como: 

: “instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, a política 

municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, 

as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de 

interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações 

estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal.” 

: “instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais, bem como para 

o desenvolvimento das intervenções setoriais da administração do Estado no território do 

município, em concretização do princípio da coordenação das respetivas estratégias de 
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ordenamento territorial.” 

O Plano Diretor Municipal de Carregal do Sal (PDM CS) estabelece a estratégia de desenvolvimento 

territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o 

modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização 

coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as 

orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal. É também 

um instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais, bem como para o 

desenvolvimento das intervenções setoriais da administração do Estado no território do município, em 

concretização do princípio da coordenação das respetivas estratégias de ordenamento territorial.  

As lacunas e insuficiências encontradas no PDM de Carregal do Sal que havia sido ratificado pela 

Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 22/94, de 13 de Abril, bem como as alterações ocorridas 

no território e nas atividades económicas, justificaram a necessidade de revisão. O PDM de Carregal 

do Sal, atualmente em vigor, foi revisto e aprovado pela Assembleia Municipal, a 17 de janeiro de 2001, 

e ratificado pela RCM nº 171/2001, de 21 de dezembro. 

Tendo em conta uma visão integrada do desenvolvimento do concelho, neste instrumento considerou-

se que existiam condições para uma aposta nas seguintes vertentes: 

: Desenvolvimento do parque industrial concelhio, com a criação de novos polos industriais 

junto ao IC12 ou de fácil acesso ao mesmo; 

: Desenvolvimento da agricultura com especial relevo ao setor vinícola com a modernização 

de culturas e a qualificação do produto final; 

: Melhoria da atração do terciário, em especial do turismo beneficiando da proximidade à 

barragem da Aguieira e à serra da Estrela; 

: Afirmação do concelho como espaço residencial de qualidade potenciando os valores 

patrimoniais e paisagísticos e tirando partido das rápidas acessibilidades aos centros 

regionais mais próximos – Viseu e Coimbra; 

: Desenvolvimento de serviços qualificados às populações designadamente nas áreas de 

saúde, desporto, recreio e lazer. 

Considerando diferentes vetores estratégicos para o desenvolvimento, o PDM definiu como principal 

prioridade a criação de mecanismos para a sua viabilização, assumindo os seguintes objetivos: 

: Melhorar as condições de vida das populações do concelho; 

: Promover o desenvolvimento económico concelhio; 

: Qualificar o espaço ambiental natural e edificado; 

: Salvaguardar os valores patrimoniais naturais e edificados; 
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: Afirmar Carregal do Sal como território de qualidade de vida. 

O PDM é responsável por dividir o território em classes de espaços, categorias e subcategorias de 

espaços, em função do seu uso dominante. No território de Carregal do Sal foram consideradas as 

seguintes classes: 

: Classe 1 — espaços urbanos: todo o espaço com aptidão para a construção urbana, estando 

devidamente infraestruturado para o efeito. As áreas englobadas nesta classe destinam-se 

predominantemente à edificação com fins habitacionais, comerciais e de serviços, incluindo 

equipamentos coletivos; 

: Classe 2 — espaços urbanizáveis: Os espaços pertencentes a esta classe são os que 

apresentam potencialidades para ocupação urbana, assumindo a capacidade de vir a 

adquirir as características de espaço urbano mediante a sua infraestruturação de acordo com 

os planos de pormenor ou operações de loteamento. 

: Classe 3 — espaços industriais: Os espaços industriais definem-se como o conjunto de 

espaços existentes ou previstos na planta de ordenamento onde estão instaladas ou poderão 

vir a ser instaladas unidades industriais, comerciais ou de serviços, comportando ainda 

instalações para atividades de apoio, nomeadamente habitação de vigilantes, escritórios, 

armazéns, pavilhões de feiras e exposições. 

: Classe 4 — espaços agrícolas: O espaço agrícola engloba as áreas com capacidade para a 

exploração agrícola e agropecuária, as áreas pertencentes à RAN e as que vêm 

tradicionalmente contemplando tal uso. 

: Classe 5 — espaços florestais: O espaço florestal abrange todos os espaços com a respetiva 

vocação florestal, os que correspondem a solos com pouca capacidade agrícola e os que 

são prolongamentos de ocupações florestais existentes, incluindo aqueles que estão sujeitos 

às restrições regulamentares do PROZAG. 

: Classe 6 — espaços culturais: Os espaços culturais são constituídos pelos edifícios 

classificados, edifícios notáveis ou conjuntos de edifícios mais significativos dos aglomerados 

urbanos, e respetivas zonas de proteção. 

: Classe 7 — espaços-canais: Os espaços pertencentes a esta classe compreendem áreas de 

infraestruturas, designadamente rede rodoviária, rede ferroviária, rede elétrica e saneamento 

básico. 

: Classe 8 — espaços naturais: Os espaços naturais são os espaços nos quais se privilegiam 

a proteção dos recursos naturais ou culturais e a salvaguarda dos valores paisagísticos, 

sendo aplicável o regime da REN nas áreas afetas a esta condicionante. 

Tendo como finalidade a concretização dos objetivos de ordenamento definidos no PDM, nas 

disposições finais do regulamento (artigo 28º da RCM nº 171/2001, de 21 de dezembro), é referido 
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que a Câmara deverá promover o plano de urbanização para Carregal do Sal e áreas limítrofes, os 

planos de urbanização de Oliveira do Conde, Oliveirinha e Fiais da Telha e planos de pormenor para 

as áreas urbanizáveis de Carregal do Sal e Cabanas de Viriato, bem como um plano de pormenor de 

apoio à zona industrial. 

Atualmente, o PDM de Carregal do Sal encontra-se em processo de revisão, uma vez que o 

instrumento em vigor já não retrata a realidade do município e que existe, também, a necessidade de 

estabelecer a sua conformidade com planos de ordem superior, nomeadamente o Plano de 

Ordenamento da Albufeira da Aguieira e o PROT-C. 

Por fim, importa destacar que, segundo os dados da Direção Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGTDU), disponibilizados pelo INE, o concelho de Carregal do Sal, em 

2013, apresentava uma superfície de uso do solo urbano de 2010,7 ha e uma superfície de uso 

industrial de 66,3ha. 

 

Plano de Urbanização de Carregal do Sal 

O Regime Jurídico dos Instrumentos da Gestão Territorial (RJIGT), revisto através do Decreto-Lei nº 

80/2015, de 14 de maio, designa por Plano de Urbanização (PU) um tipo de Plano Municipal de 

Ordenamento do Território (PMOT) que pode abranger: 

: Qualquer área do território do município incluída em perímetro urbano por plano diretor 

municipal eficaz e, ainda, os solos rústicos complementares de um ou mais perímetros 

urbanos, que se revelem necessários para estabelecer uma intervenção integrada de 

planeamento; 

: Outras áreas do território municipal que possam ser destinadas a usos e a funções urbanas, 

designadamente à localização de instalações ou parques industriais, logísticos ou de serviços 

ou à localização de empreendimentos turísticos e equipamentos e infraestruturas associados. 

Segundo o RJIGT, o Plano de Urbanização tem por objetivo “desenvolver e concretizar o plano diretor 

municipal e estrutura a ocupação do solo e o seu aproveitamento, fornecendo o quadro de referência 

para a aplicação das políticas urbanas e definindo a localização das infraestruturas e dos equipamentos 

coletivos principais“. O Plano adota o conteúdo material apropriado às condições da área territorial a 

que respeita, aos objetivos das políticas urbanas e às transformações previstas nos termos de 

referência e na deliberação municipal que determinou a sua elaboração, dispondo sobre: 

: “a) A definição e a caracterização da área de intervenção, identificando e delimitando os 

valores culturais e naturais a proteger e a informação arqueológica contida no solo e subsolo; 

: b) A conceção geral da organização urbana, a partir da qualificação do solo, definindo a rede 

viária estruturante, a localização de equipamentos de uso e interesse coletivo, a estrutura 

ecológica, bem como o sistema urbano de circulação, de transporte público e privado e de 
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estacionamento; 

: c) A definição do zonamento para localização das diversas funções urbanas, designadamente 

habitacionais, comerciais, turísticas, de serviços, industriais e de gestão de resíduos, bem 

como a identificação das áreas a recuperar, a regenerar ou a reconverter; 

: d) A adequação do perímetro urbano definido no plano diretor municipal ou no plano diretor 

intermunicipal, em função do zonamento e da conceção geral da organização urbana 

definidos, incluindo, nomeadamente, o traçado e o dimensionamento das redes de 

infraestruturas gerais que estruturam o território, fixando os respetivos espaços-canal, os 

critérios de localização e de inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de 

utilização coletiva; 

: e) As condições de aplicação dos instrumentos da política de solos e de política urbana 

previstos na lei, em particular os que respeitam à reabilitação e regeneração urbanas de áreas 

urbanas degradadas; 

: f) Os indicadores e os parâmetros urbanísticos aplicáveis a cada uma das categorias e 

subcategorias de espaços; 

: g) A delimitação e os objetivos das unidades ou subunidades operativas de planeamento e 

gestão, a estruturação das ações de compensação e redistribuição de benefícios e encargos 

e a identificação dos sistemas de execução do plano.” 

O Plano de Urbanização de Carregal do Sal (PUCS), ratificado pela RCM nº 147/2005, de 21 de 

setembro, e publicado no Diário da República N.º182, de 21 de Setembro de 2005, contempla uma 

área de 357 ha englobando a vila, Carregal do Sal, Casal da Torre, Casal Mendo, Vila da Cal e 

Albergaria.  

O plano tem como objetivo “estabelecer as regras a que deve obedecer a ocupação, uso e 

transformação do solo na área abrangida pelo Plano de Urbanização de Carregal do Sal” e identifica 

como principais projetos: 

: Criação de uma via estruturante, a norte da vila de Carregal do Sal, estabelecendo uma 

ligação com o arruamento existente e, a oeste, uma ligação ao IC12; 

: Criação de um parque desportivo, numa área com cerca de 10 hectares, junto ao Estádio de 

Nossa Senhora de Febres, dotado de infraestruturas de apoio ao setor desportivo; 

: Criação de eixos pedonais na área central, com especial incidência nas áreas mais próximas 

dos equipamentos, serviços e espaços públicos, estabelecendo a ligação entre a zona mais 

antiga (antigo edifício da Câmara Municipal) e o novo centro da vila (novo edifício da Câmara 

Municipal); 

: Criação de parques urbanos, aproveitando áreas de RAN; 
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: Requalificação de todo o centro histórico de Currelos e Vila da Cal. 

 

 

4.5.2. OUTROS INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Plano Regional de Ordenamento Florestal de Dão Lafões 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal de Dão-Lafões (PROF DL) é um instrumento de política 

setorial que incide sobre os espaços florestais e é enquadrado pelos princípios orientadores da política 

florestal. O PROF DL propõe-se ao ordenamento dos espaços florestais norteado por uma visão 

estratégica: espaços florestais desenvolvidos no sentido de aumentar a sua diversidade, garantindo, de 

modo sustentável, o seu equilíbrio multifuncional. 

A região PROF DL enquadra-se no núcleo central norte da região Centro e ocupa cerca de 348 862 

hectares, sendo constituído por 15 concelhos e 223 freguesias, pertencentes aos distritos de Guarda 

e Viseu.  

No contexto biofísico do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Dão e Lafões (PROF DL), o 

concelho de Carregal do Sal encontra-se integrado em duas sub-regiões homogéneas: 

: Sub-região Terras do Dão: carateriza-se por ser uma região com elevado potencial lenhoso, 

aptidão para a silvopastorícia e por ter características paisagísticas particulares relacionadas 

com o vale do Dão e do Mondego. Esta sub-região engloba os concelhos de Carregal do Sal 

(21%), Mangualde (1%), Mortágua (2%), Nelas (23%), Santa Comba Dão (22%), Tondela 

(27%) e Viseu (4%). A Importância das potencialidades presentes nesta sub-região reflete-se 

na hierarquização das funções desta sub-região, apresentando-se na seguinte sequência: 

o 1ª Função: Produção; 

o 2ª Função: Silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores; 

o 3ª Função: Recreio e estética da paisagem.  

: Sub-região homogénea do Alto Alva: para além do elevado potencial de produção lenhosa, 

carateriza-se pelo risco de erosão nas vertentes dos vales dos principais cursos de água e 

destaca-se pela presença de habitats, de flora e de fauna, com elevado valor de conservação, 

inserido na Rede Natura 2000. Esta sub-região engloba apenas o concelho de Carregal do 

Sal (100%). A importância das potencialidades e condicionantes presentes nesta sub-região 

reflete-se na hierarquização das funções desta sub-região, apresentando-se na seguinte 

sequência: 

o 1ª Função: Produção; 

o 2ª Função: Conservação de habitats, de espécies de fauna e da flora e de 
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geomonumentos; 

o 3ª Função: Proteção. 

Neste contexto, a tabela seguinte sintetiza os pontos fortes e fracos, identificados pelo PRO DL, das 

duas sub-regiões homogéneas que abrangem o concelho de Carregal do Sal. 

 

Tabela 54. Principais Pontos Fortes e Pontos Fracos das sub-regiões homogéneas que abrangem o concelho de Carregal 

do Sal 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Sub-região homogénea Terras do Dão 

: Elevado potencial produtivo lenhoso para diversas 

espécies - eucalipto, pinheiro-bravo, castanheiro, 

carvalho-alvarinho e carvalho-negral; 

: Elevado potencial para a atividade piscatória nas 

águas interiores – Albufeira da Aguieira, com 

concessões de pesca profissional e desportiva, cursos 

de água classificados como piscícolas como o rio Dão 

e Mondego; 

: Aptidão para a silvo pastorícia - área de produção de 

carne de gado bovino, zona de grande tradição silvo 

pastoril; 

:  Potenciais de recreio e lazer associados a atividades 

desportivas – desportos náuticos na albufeira da 

Aguieira, caminhadas organizadas, existência de 

agroturismo e quintas de educação ambiental, 

circuitos de barco no rio Mondego, entre outras; 

:  Paisagem de elevado valor estético – zona planáltica 

do Dão, vales do rio Dão e Mondego. 

: Risco de erosão em alguns locais - zona de vales mais 

ou menos profundos e encaixados dos rios Dão e 

Mondego; 

: Elevada densidade de ocorrências - este fenómeno 

reveste-se de particular importância no concelho de 

Nelas e Carregal do Sal; 

: Elevada degradação de troços - situação mais 

evidente no concelho de Santa Comba Dão e em 

menor grau a sul de Viseu destacando-se como 

causas do estado de degradação dos troços os 

efluentes de suiniculturas no primeiro como principais 

causadores de destabilização, aviários em Tondela, 

bem como a proximidade do grande centro urbano 

desta região, Viseu. 

Sub-região homogénea Alto Alva 

: Elevada produção de material lenhoso – 

essencialmente de pinheiro-bravo. A sub-região tem 

potencial produtivo ótimo para esta espécie e 

potencial favorável para o eucalipto; 

: Elevado potencial para o desenvolvimento de floresta 

de folhosas autóctone – carvalho-alvarinho, carvalho-

negral, carvalho-cerquinho e favorável para o 

castanheiro; 

: Área de conservação de fauna e flora (Rede Natura 

2000) – único local conhecido de ocorrência de 

Narcissus scaberulus (endemismo lusitano) em 

Portugal; 

: Potencial para a pesca – rio Mondego e rio Seia 

(embora marginal relativamente ao PROF de Dão-

Lafões), classificados como piscícolas, águas de 

ciprinídeos e com grande interesse biológico; 

: .Potencial para a exploração de produtos não-

lenhosos – frutos secos (pinhão), cogumelos e 

medronho.  

: Baixa diversidade de espécies florestais presentes – o 

pinheiro-bravo é a principal espécie florestal desta 

sub-região; 

: Risco potencial de erosão nas vertentes dos rios 

Mondegos e Seia; 

: Troços dos afluentes dos Rios Mondego degradados.  

       

Fonte: MADRP/DGRF, Plano Regional de Ordenamento Florestal de Dão-Lafões, 2006 
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Para cada sub-região é definido um conjunto de objetivos específicos e medidas. Os objetivos 

específicos estabelecem “os fins que se pretendem atingir no período de vigência do plano (20 anos)” 

e as medidas “os meios potenciais” para os alcançar. De seguida, é apresentado o conjunto de 

objetivos e medidas criadas para cada sub-região. 
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Tabela 55. Objetivos específicos e medidas do PROF DL para as sub-regiões Terras do Dão e Alto Alva 

Objetivos específicos Medidas 

Sub-região homogénea Terras do Dão 

Obj.18 Aumentar a área arborizada bem como a diversidade de 

espécies nos espaços florestais, de acordo com o seu potencial 

produtivo  

Apoiar a arborização de incultos e áreas agrícolas marginais e a rearborização de áreas queimadas ou degradadas 

Apoiar a arborização de espécies com potencial produtivo ótimo como o carvalho-alvarinho, carvalho-negral, 

castanheiro e eucalipto e pinheiro-bravo  

Obj.19 Aumentar a atividade associada à caça 

Obj.2.1. Aumentar o conhecimento sobre o potencial cinegético 

da região 

Realizar estudos sobre a utilização de habitat e capacidade de suporte dos ecossistemas da região para as 

espécies cinegéticas mais importantes e realização de censos periódicos das populações cinegéticas mais 

importantes. 

Obj.2.2 Aumentar o número de áreas com gestão efetiva e a 

rendibilidade da atividade cinegética 

Apoiar as ações de gestão de habitat para promover a integração da caça noutras atividades como a agricultura, a 

silvicultura e a silvo pastorícia. 

Fiscalizar do cumprimento dos planos de gestão das zonas de caça. 

Obj.2.3 Aumentar o nível de formação dos responsáveis pela 

gestão de zonas de caça. 

Apoiar ações de formação profissional em gestão cinegética. 

Obj.2.4 Manter a integridade genética das espécies cinegéticas Fiscalizar os repovoamentos com espécies cinegéticas. 

Obj.20 Desenvolver a atividade associada à pesca nas águas interiores associada ao aproveitamento para recreio nos espaços florestais. 

Obj.3.1 Identificar as zonas com bom potencial para o 

desenvolvimento da atividade da pesca. 

Inventariar os locais e as infraestruturas com interesse para a pesca e população piscícola associadas. 

Obj.3.2 Aumentar e melhorar as infraestruturas de suporte à 

atividade piscatória nas zonas prioritárias para a pesca 

identificadas no inventário. 

Proceder a um levantamento do número, localização e estado das diversas infraestruturas de apoio à pesca para 

identificar as zonas mais deficitárias destas estruturas. 

Apoiar a construção de pontos de pesca, acessibilidades e outras infraestruturas de suporte à pesca. 

Obj.3.3 Recuperar os troços de água degradados com especial 

enfoque nos concelhos de Santa Comba Dão e Nelas. 

Controlar a qualidade e classificação das águas e habitats de acordo com as espécies existentes e as 

potencialidades do meio. 

Arborizar as linhas de água com espécies ripícolas e meandrizar os cursos de água. 

Obj.21 Desenvolver a atividade silvo pastoril. 

Obj.4.1 Aumentar o conhecimento sobre a atividade silvo pastoril  

Desenvolver estudos sobre a melhoria da composição dos recursos silvopastoris (pastagens, matos, frutos, folhas e 

ramagens) com especial ênfase para o seu valor nutritivo e a sua longevidade com valor nutritivo elevado. 

Obj.4.2 Otimizar a gestão dos recursos silvopastoris  

Incentivar a elaboração de planos de gestão de recursos silvopastoris. 

Apoiar, através de campanhas informativas e subvenções, a adaptação dos sistemas de produção pastoris tendo 

em vista a certificação dos seus produtos com potencial “certificável” como é o caso da carne de ovino de nome 

protegido nesta região. 

Obj.4.3 Integrar a atividade silvopastoril na cadeia de produção de 

produtos certificados mantendo e beneficiando as pastagens 

naturais. 

Apoiar a adaptação dos sistemas de produção pastoris às necessidades do sistema de produção de produtos 

certificados como a carne de bovino de nome protegido. 
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Obj.22 Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços de interesse paisagístico. 

Obj.5.1 Definir as zonas com bom potencial para o 

desenvolvimento de atividades de recreio com interesse 

paisagístico, e elaborar planos de adequação destes espaços ao 

uso para recreio nas zonas identificadas. 

Definir as zonas com potencial para recreio para desenvolvimento de atividades relacionadas com o recreio e 

enquadramento paisagístico 

Apoiar a elaboração de planos de adequação dos espaços florestais ao uso para recreio nas zonas definidas. 

Obj.5.2 Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse 

paisagístico com infraestruturas de apoio. 

Apoiar a criação e a manutenção de percursos da natureza, de centros de interpretação da paisagem/natureza e de 

infraestruturas de apoio à contemplação dos elementos de elevado valor paisagístico. 

Criar, disponibilizar e manter atualizado um catálogo de paisagens e pontos de interesse para atividades de recreio 

e lazer nos espaços florestais. 

Obj.23 Proteger a margem dos rios e ribeiras, bem como as 

vertentes das margens do Rio Dão e Mondego. 

Delimitar perímetros de proteção nas zonas onde foi registado um risco de erosão médio. 

Promover a implementação de vegetação ripícola nas zonas mais suscetíveis à erosão, ajustando os programas de 

financiamento para este tipo de intervenções. 

Regulamentar as técnicas e práticas silvícolas de forma a promover a manutenção das já existentes ou criação de 

novas galerias ripícolas (consolidação das margens, proteção da erosão, fonte de alimento e abrigo). 

Criação de programas de monitorização da capacidade de suporte de populações anima, vegetais e humanas pelo 

ecossistema ribeirinho. 

Obj.24 Diminuir o número de ocorrências de fogos florestais. 

Controlo da carga de combustível em locais de maior risco, como sejam as bermas das estradas, parques de 

merendas e outros locais que se considerem relevantes para este efeito. 

Promover campanhas de sensibilização, junto da população local, para a prevenção de incêndios florestais. 

Aumentar a eficácia da deteção e da primeira intervenção em incêndios florestais. 

Aumentar o número de brigadas de sapadores florestais e intensificar a sua ação em áreas consideradas de maior 

risco de incêndio. 

Sub-região homogénea Alto Alva 

Obj.1 Ocupar a totalidade dos espaços florestais arborizados com 

espécies que apresentem bom potencial produtivo 

Apoiar intervenções silvícolas que utilizem espécies com bom potencial produtivo. 

Apoiar a diversificação de espécies florestais que correspondam à proporção do potencial produtivo na sub-região, 

através de arborizações e do aproveitamento da regeneração natural de espécies florestais de crescimento lento, 

nomeadamente de Quercíneas, adequando a composição florestal às outras funções dos espaços florestais. 

Adaptar os modelos de silvicultura dos povoamentos florestais que conduzam a uma maior valorização dos 

produtos finais, aumentando nomeadamente a produtividade dos povoamentos florestais instalados, 

particularmente através do alargamento das revoluções ou da realização de desramações. 

Obj.2 Promover a produção de produtos não-lenhosos, 

nomeadamente os cogumelos, o pinhão, o medronho e as ervas 

aromáticas, condimentares e medicinais. 

Desenvolver estudos sobre modelos silvícolas que otimizem, a exploração dos produtos florestais não-lenhosos. 

Inventariar os locais com interesse para a produção de produtos não-lenhosos. 

Apoiar a implementação de modelos multifuncionais de utilização dos espaços florestais que integrem a produção 

de produtos não lenhosos. 

Regulamentar a produção, colheita e a comercialização dos produtos florestais não-lenhosos. 

Apoiar a gestão dos espaços florestais de acordo com a sua adequação aos objetivos de conservação. 
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Obj.3 Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades 

de conservação dos habitats, de fauna e da flora classificados. 

Criar mecanismos de compensação por perdas de rendimento associadas às condicionantes de conservação. 

Obj.4 Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão. 

Delimitar perímetros de proteção nas zonas onde foi registado risco de erosão médio e/ou alto. 

Apoiar a arborização e a beneficiação do coberto vegetal nas zonas de maior risco com espécies adequadas ao 

controlo da erosão e ao fomento da pedogénese. 

Respeitar as normas genéricas de intervenção nos espaços florestais com função de conservação. 

Obj.5 Desenvolver a pesca nas águas interiores associada ao aproveitamento para recreio nos espaços florestais. 

Obj.5.1 Identificar as zonas com bom potencial para o 

desenvolvimento da atividade da pesca e ordenamento dos 

recursos piscícolas. 

Inventariar os locais e as infraestruturas com interesse para a pesca e população piscícola associadas. 

Proceder a repovoamentos piscícolas, assegurando que para além das zonas concessionadas, as zonas que têm 

interesse para pesca sejam objeto de repovoamento e implementar um sistema de monitorização e de gestão das 

populações piscícolas. 

Promover a instalação de passagens para peixes, a manutenção de caudais ecológicos e outras medidas 

mitigadoras dos impactes de obras hidráulicas. 

Obj.5.2. Dotar todas as zonas prioritárias para a pesca 

identificadas no inventário, com infraestruturas de apoio (ex. 

acessos e pontos de pesca) enquadradas com as do recreio e 

criar zonas concessionadas para pesca. 

Apoiar a criação de infraestruturas de apoio à pesca e de zonas concessionadas para a pesca nos troços 

prioritários. 

       

Fonte: Plano Regional de Ordenamento Florestal de Dão-Lafões, 2006 
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4.5.3. OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS ÂMBITO DO QREN 

Considerando a importância dos fundos estruturais do QREN para o desenvolvimento do município 

de Carregal do Sal, apresenta-se de seguida uma síntese dos projetos e dos valores atribuídos 

pelos diversos programas operacionais temáticos e regional. 

 

Programa Operacional Valorização do Território- POVT 

Os objetivos de natureza estratégica do Programa Operacional Valorização do 

Território (POVT) enquadram-se nos grandes objetivos da Agenda Operacional para 

a Valorização do Território: 

: Atenuar a situação periférica do país no contexto global, por via da melhoria da 

conectividade internacional e da integração das redes nacionais nas redes transeuropeias 

de transportes; 

: Consolidar as redes e infraestruturas que estruturam o território nacional, ao serviço da 

competitividade e da coesão; 

: Promover o desenvolvimento urbano policêntrico, reforçando a articulação das cidades 

com as respetivas áreas envolventes e a qualificação dos espaços urbanos; 

: Preservar e valorizar os recursos naturais, a biodiversidade e o património natural; 

: Qualificar os serviços ambientais, garantindo a sua universalidade e sustentabilidade; 

: Prevenir, gerir e monitorizar os riscos naturais e tecnológicos; 

: Promover a coesão social, assegurando a equidade territorial no provimento de 

infraestruturas e de equipamentos coletivos. 

O POVT encontrava-se organizado em seis eixos prioritários: 

: Eixo 1 - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade 

Sustentável; 

: Eixo 2 - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos; 

: Eixo 3 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores; 

: Eixo 4 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira;  

: Eixo 5 - Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento 

Urbano; 

: Eixo 6 – Assistência Técnica. 
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Conforme apresentado na Tabela 56, nos últimos anos o concelho beneficiou de apoio do POVT em 

nove projetos, oito no domínio “sistemas ambientais e de prevenção, gestão e monitoração de 

riscos” (eixo 2) e um no domínio “infraestruturas e equipamentos para a valorização territorial e o 

desenvolvimento urbano” (eixo 5), com um financiamento comunitário aprovado no valor de 

1.513.161€.  

Tabela 56. Projetos aprovados para o concelho de Carregal do Sal no âmbito do POVT 

Designação da operação 

Investimento total 

aprovado 

Fundo comunitário 

aprovado 

Eixo 2 - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos 

Construção de Quartel de Bombeiros 698.132 € 593.412 € 

Ampliação de Quartel de Bombeiros da AHBVCS 415.051 € 352.794 € 

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a 

Incêndios Florestais, da AHBV de Carregal do Sal 

130.000 € 110.500 € 

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a 

Incêndios Urbanos, da AHBV de Cabanas de Viriato 

130.000 € 110.500 € 

Requalificação do Sistema de Informação de Proteção Civil, 

no Distrito de Viseu 

950.920 € 808.282 € 

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para a 

Região Dão Lafões 

290.742 € 247.131 € 

Aquisição de Equipamento Terminal de Comunicação TETRA 

e Respetivos Acessórios (ETC) 

208.556 € 177.273 € 

Eficiência Energética na Iluminação Pública - Viseu Dão 

Lafões 

1.374.401 € 1.168.241 € 

Eixo 5 - Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano 

Construção/Instalação de Campo Relvado Sintético 238.465 € 166.926 € 

Total 1.822.271 € 1.513.161 € 

 

Fonte: POVT - Programa Operacional Valorização Território 

 

Programa Operacional Regional do Centro- Mais Centro 

O Programa Operacional do Centro (2007 – 2013) dividiu-se em quatro eixos 

fundamentais através dos quais se baseou o investimento efetuado na Região 

Centro: 

: Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento; 

: Eixo 2 – Valorização do Espaço Regional;  

: Eixo 3 – Coesão Local e Urbana; 

: Eixo 4 – Assistência Técnica. 

O concelho de Carregal do Sal beneficiou, no âmbito do Programa Mais Centro, da aprovação de 

18 projetos, o que corresponde a um total de 5.895.038,4€ (FEDER aprovado) tendo em conta as 

seguintes áreas de intervenção: 
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Figura 46. Distribuição dos projetos aprovados e total do FEDER aprovado por eixo estratégico de intervenção  

Fonte: POR Centro – Mais Centro, 2016 

 

De acordo com a análise aos projetos aprovados no âmbito do Mais Centro, é possível verificar o 

importante investimento realizado por parte do município de Carregal do Sal durante o período de 

2007-2013, no âmbito da coesão local e urbana (eixo 3) e competitividade, inovação e 

conhecimento (eixo 1). De destacar as intervenções realizadas na construção do Centro Educativo 

Nun´Alvares (FEDER aprovado no valor de 3.116.834,88 €) no âmbito do eixo 3, e na Rede de 

Acessibilidades ao Centro Urbano (FEDER aprovado no valor de 1.527.906,21 €) no âmbito eixo 1, 

Tabela 57. 

Tabela 57. Projetos aprovados para o concelho de Carregal do Sal no âmbito do Mais Centro 

Designação da operação 

Investimento total 

aprovado 

Custo total elegível 

aprovado 

Fundo comunitário 

aprovado 

Eixo 1 

Ampliação do Parque Industrial de Sampaio 733.563,89 € 726.181,45 € 617.254,23 € 

InoveSal 52.682,49 € 52.682,49 € 44.780,12 € 

Eixo 2 

Equipamento técnico e cénico para o Centro 

Cultural 

214.479,86 € 214.479,86 € 182.307,88 € 

Eixo 3 

Rede de Acessibilidades ao Centro Urbano 1.798.981,72 € 1.797.536,72 € 1.527.906,21 € 

Requalificação dos Arruamentos na Envolvente 

do Parque Escolar 

153.385,54 € 153.385,54 € 130.377,69 € 

Requalificação da Rua da Escola em 

Alvarelhos 

79.557,10 € 79.557,10 € 67.623,54 € 

Requalificação da Rua das Cancelas 65.655,26 € 65.655,26 € 55.806,97 € 

Requalificação do Caminho do Rego dos 

Frades 

68.221,22 € 68.221,22 € 57.988,04 € 

Acessos à EB Aristides Sousa Mendes - 

Pavimentação de Passeios e Execução de 

Passadeiras 

110.775,11 € 110.775,11 € 94.158,84 € 

Centro Educativo Nun´Alvares 3.674.429,31 € 3.666.864,57 € 3.116.834,88 € 

 

Fonte: CCDRC, POR Centro – Mais Centro, 2016 

Execução – de acordo com a informação disponível em: maiscentro.qren.pt/obrasrealizadas/concelhos.php 

€662 034,35 

€182 307,88 

€5 050 696,17 

Competitivade, Inovação e Conhecimento Valorização do Espaço Regional Coesão Local e Urbana
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Programa Operacional de Fatores de Competitividade - COMPETE 

O Programa Operacional Temático de Fatores de Competitividade (2007-2013) 

(COMPETE) encontrava-se organizado em seis eixos prioritários:  

: Eixo I. Conhecimento e Desenvolvimento Tecnológico; 

: Eixo II. Inovação e Renovação do Modelo Empresarial e do Padrão de Especialização; 

: Eixo III. Financiamento e Capital de Risco da Inovação; 

: Eixo IV. Uma Administração Pública Eficiente e de Qualidade; 

: Eixo V. Redes e Ações Coletivas de Desenvolvimento Empresarial; 

: Eixo VI. Assistência Técnica. 

Neste período, o concelho beneficiou de apoio do COMPETE, através do Sistema de Incentivos à 

Qualificação e Internacionalização de PME (SI Qualificação de PME) inserido no Eixo II. Inovação e 

Renovação do Modelo Empresarial e do Padrão de Especialização. 

Tabela 58. Projetos aprovados para o concelho de Carregal do Sal no âmbito do COMPETE 

Designação Instrumento Investimento Elegível Incentivo 

Dão Sul Internacionalização 

SI Qualificação PME/Projetos 

Individuais e de Cooperação 

367.856 € 163.752 € 

Expansão de capacidade e 

processos de produção - 

Cancé 

SI Qualificação PME/Projetos 

Individuais e de Cooperação 

1.192.056 € 417.220 € 

 

Fonte: POFC – COMPETE, 2016 

 

 

4.5.3.1. PROGRAMA OPERACIONAL DO POTENCIAL HUMANO - POPH 

O Programa Operacional do Potencial Humano (POPH) concretizou a agenda 

temática para o potencial humano inscrito no Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN), no período 2007-2013. A atividade do Programa Operacional do 

Potencial Humano (POPH) estruturou-se em torno de dez eixos prioritários:  

: Eixo Prioritário 1 – Qualificação Inicial; 

: Eixo Prioritário 2 – Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida; 

: Eixo Prioritário 3 – Gestão e Aperfeiçoamento Profissional; 

: Eixo Prioritário 4 – Formação Avançada; 

: Eixo Prioritário 5 – Apoio ao Empreendedorismo e à Transição para a Vida Ativa; 

: Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social; 
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: Eixo Prioritário 7 – Igualdade de Género; 

: Eixo Prioritário 8 – Algarve; 

: Eixo Prioritário 9 – Lisboa; 

: Eixo Prioritário 10 – Assistência Técnica. 

Neste período, o município de Carregal do Sal beneficiou de apoio do POPH através das tipologias: 

: 5.2.2 - Estágios Profissionais na Administração Pública Local, no valor de 23 231,52 euros; 

: 6.5 - Ações de Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas, no valor de 104 

219,09 euros; 

: 7.2 - Planos para a Igualdade, no valor de 67 550,00 euros. 

 

4.5.4. OBRAS PÚBLICAS RECENTES 

Nos últimos anos tem sido notório o investimento municipal em obras que visam a qualidade de 

vida das populações nas mais diversas áreas. A Tabela 59 apresenta as obras realizadas pelo 

município, entre 2014 e 2016. 

Tabela 59. Obras realizadas pelo município 

Obras 

Ano - 2014 

Melhoramento de Acessibilidades -Acessos à Escola Básica Aristides Sousa Mendes - Pavimentação de Passeios e Execução 

de Passadeiras 

Ano - 2015 

Eficiência energética na Iluminação Publica no concelho de Carregal do sal – Substituição de luminárias 

Variante a Cabanas de Viriato - Reparações
 

Estrada de Oliveirinha a Travanca de São Tomé
 

Pavimentação da Rua da Eira - Beijós
 

Requalificação da Praça do Município
 

Pavimentação da Rua da Enxurreira
 

Ano - 20216 

Execução de Passadeiras Sobre elevadas 

Pavimentação da rua do Bairro do Castelo - Beijós 

Pavimentação de Estacionamento na rua de São Domingos em Vila Meã 

Pavimentação da Rua Américo Rodrigues Craveiro na Povoa de Santo Amaro – Parada  

 

Fonte: CM CS, 2016 

 

A Tabela 60 detalha as intervenções realizadas, de 2014 a setembro de 2016, por setor. 
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Tabela 60. Obras Municipais por Setor – 2014 a 30.09.2016 

Setor Designação 

Obras 

Vila Meã – Rua do Seixal – Execução de muros em alvenaria de blocos no alargamento da rua 

Carregal do Sal – Parque Industrial de São Domingos – Reconstrução de muros em alvenaria de blocos no alargamento de arruamentos 

Azenha – Ex. EN 330 – Muro de suporte em alvenaria de pedra 

Travanca S. Tomé – Rua das Sobreiras – Alargamento e muro em alvenaria de blocos 

Oliveirinha – Rua Nova dos Carvalhais – Execução de muros em alvenaria de blocos no alargamento 

Carregal do Sal – Rua Albertino Veloso - Execução de muros em alvenaria de blocos no alargamento 

Póvoa da Arnosa – Rua da Tapadinha - Execução de muros em alvenaria de blocos no alargamento 

Carregal do Sal – Execução de muro de vedação em alvenaria de pedra no recinto da requalificação 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Correção de lancil e caixas de visita em passeios 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Reparações nos edifícios de ensino escolar 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal - Reparações nos edifícios património da autarquia 

Concelho Carregal do Sal – Reparação e substituição de sinalização vertical na rede viária 

Concelho Carregal do Sal – Pintura de marcas horizontais na rede viária 

Serralharia 

Estaleiro Municipal – Execução de serviços solicitados pelas Juntas de Freguesia 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Conservação e manutenção de infraestruturas das ETAR´S 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Manutenção e conservação da sinalização vertical 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Execução de grelhas de águas pluviais na rede viária 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Execução de grelhas de águas pluviais na rede viária 

Estaleiro Municipal – Reparações e mudanças de óleo e filtros em motorizadas e viaturas 

Carregal do Sal – Execução de gradeamentos e portões para vedação do recinto na requalificação do Parque Alzira Cláudio 

Águas e Saneamento 

Parada – Rua do Paúl – Prolongamento da rede de saneamento 

Carregal do Sal – Rua Albertino Veloso - Prolongamento da rede de saneamento 

Casal da Torre – Bairro do Pombal – Alteração do coletor de saneamento 

Concelho de Carregal do Sal – Execução de ramais domiciliários de saneamento 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Levantamento de tampas de ferro fundido na rede viária de saneamento e águas pluviais 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Desentupimento da rede de saneamento e caixas domiciliárias na rede viária 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Reparação de roturas nas redes de abastecimento aos fontanários 

Vila Meã – Rua Seixal - Prolongamento da rede de água 

Póvoa Pégada – Rua do Calvário - Prolongamento da rede de água 
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Oliveira do Conde – Rua da Roda - Prolongamento da rede de água 

Póvoa Pégada – Rua da Escola - Prolongamento da rede de água 

Póvoa Pégada – Rua da Escola - Prolongamento da rede de água 

Papizíos – Rua dos Carregais – Prolongamento da rede de água 

Carregal do Sal – Bairro Soares Albergaria - Prolongamento da rede de água e ramais domiciliários 

Póvoa St.º Amaro – Rua Américo Craveiro - Prolongamento da rede de água 

Carregal do Sal – Rua Albertino Veloso - Prolongamento da rede de água 

Concelho de Carregal do Sal – Execução de ramais domiciliários de água 

Cantoneiros 

Concelho Carregal Sal - Reparação de cortes no pavimento em arruamentos e caminhos 

Concelho Carregal Sal – Manutenção e limpeza de Caminhos Florestais 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal - Limpeza e manutenção dos Circuitos Pré-Históricos 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Limpeza dos recintos de realização das Feiras de Carregal do Sal e Carvalhais; 

Carregal do Sal – Limpeza de folhagem caduca nos passeios e ruas da Vila 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Limpeza de fossas particulares com recurso ao Atrelado Cisterna Bauer 

Oliveira do Conde – Rua da Roda - Criação de base de tout-venant para pavimentação 

Vila Meã – Rua do Seixal- Criação de base de tout-venant para pavimentação e aplicação de massa betuminosa 

Parada – Rua do Paúl- Criação de base de tout-venant para pavimentação e aplicação de massa betuminosa 

Parada – Rua do Polidesportivo - Criação de base de tout-venant para pavimentação e aplicação de massa betuminosa 

Casal Mendo – Rua do Poisado - Criação de base de tout-venant para pavimentação e aplicação de massa betuminosa 

Oliveira do Conde – Rua da Roda - Criação de base de tout-venant para pavimentação e aplicação de massa betuminosa 

Póvoa da Pégada – Rua do Calvário - Criação de base de tout-venant para pavimentação e aplicação de massa betuminosa; 

Póvoa da Pégada – Rua da Escola - Criação de base de tout-venant para pavimentação e aplicação de massa betuminosa 

Carregal do Sal – Rua Albertino Velosos - Criação de base de tout-venant para pavimentação 

Carregal do Sal - Criação de base de tout-venant para pavimentação no recinto do Parque Alzira Cláudio; 

Sobral – Rua do Cemitério - Criação de base de tout-venant para pavimentação e aplicação de massa betuminosa 

Póvoa da Arnosa – Rua da Tapadinha - Criação de base de tout-venant para pavimentação 

Póvoa das Forcadas – Rua St.º António - Criação de base de tout-venant para pavimentação e aplicação de massa betuminosa 

Calceteiros 

Oliveirinha – Calcetamento na requalificação do Largo D.ª Maria Soveral 

Carregal do Sal – Calcetamento do estacionamento na requalificação do Parque Alzira Cláudio 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Correção e reposição de calçada, vidraço e pavê, em intervenções na rede por parte da empresa Águas do Planalto 
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Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Correção e assentamento de calçada, em passeios e ruas 

Jardinagem 

Carregal do Sal – Manutenção e limpeza dos espaços ajardinados da Vila 

Estaleiro Municipal – Plantações em viveiro para requalificação dos espaços ajardinados 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Limpeza dos recintos de realização das Feiras de Carregal do Sal e Carvalhais 

Concelho Carregal Sal – Captura de canídeos para o serviço de veterinário 

Marcenaria 

Estaleiro Municipal – Execução de serviços de restauro de mobiliário dos edifícios património da autarquia 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Reparações em equipamentos, portas e janelas de madeira, nos parques infantis e escolas 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Reparações em equipamentos e sinalizações dos circuitos patrimoniais arqueológicos 

Estaleiro Municipal – Execução de mobiliários de exposição para eventos da autarquia 

Eletricidade 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Recolha de leituras de contadores de eletricidade e água dos edifícios municipais, para aferição de custos 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Vistorias de manutenção em equipamentos elétricos e mecânicos das ETAR´s e EEAR´s 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Manutenções de circuitos e componentes elétricos dos edifícios património da autarquia 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Vistorias de manutenção em equipamentos elétricos e mecânicos dos poços de abastecimento aos fontanários 

Concelho de Carregal do Sal – Vistorias de manutenção em equipamentos elétricos de funcionamento da sinalização luminosa 

Estaleiro Municipal – Infraestruturas elétricas em stands expositores da autarquia 

Carregal do Sal – Rede de eletricidade na requalificação do Parque Alzira Cláudio 

Máquinas 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Serviços de terraplanagem e regularização de caminhos e acessos 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Abertura de valas para redes de água, saneamento, eletricidade e telecomunicações 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Abate de árvores de grande porte nas bermas das vias públicas 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Demolição de habitações devolutas 

Concelho Carregal do Sal – Serviços de máquina retro escavadora para as Juntas de Freguesia 

Transportes coletivos 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Transporte de materiais de construção para diferentes frentes de obra (inertes, cimento, artefactos de betão, cerâmicas, etc.) 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Transporte de alunos para diversas atividades letivas, promovidas pelo Agrupamento Escolar 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Transporte de grupos de jovens, adultos e idosos, para diversas atividades culturais e desportivas 

Estaleiro Municipal – Manutenção, limpeza e lubrificação de viaturas do parque automóvel do município 

Transportes materiais 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Transporte de materiais de construção para diferentes frentes de obra (inertes, cimento, artefactos de betão, cerâmicas, etc.) 

Vários locais no Concelho de Carregal do Sal – Transporte de aterros da abertura de caixa para pavimentações; 

Estaleiro Municipal – Manutenção, limpeza e lubrificação de viaturas do parque automóvel do município 

 

Fonte: CM CS, 2016 
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A Câmara Municipal tem, ainda, desenvolvido diversos projetos de intervenção no território, que lhe 

permitam dar um novo impulso ao processo de revitalização urbana da vila de Carregal do Sal, 

potenciando o aproveitamento das oportunidades decorrentes do atual Quadro Estratégico 

Comum, enquadradas pelo Portugal 2020 e pelos respetivos Programas Operacionais. Neste 

sentido, o município de Carregal do Sal submeteu o Plano de Ação para a Regeneração Urbana 

(PARU) para apreciação da entidade gestora do Programa Operacional (PO) Regional do Centro. 

O PARU de Carregal do Sal tem em vista o desenvolvimento de uma intervenção integrada de 

regeneração urbana incidente na área de reabilitação urbana delimitada na vila e a sustentação 

dos candidatados ao Portugal 2020, mais especificamente ao Programa Operacional Regional 

Centro 2020, Eixo 7 “Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios (CONSERVAR)”, Prioridade de 

Investimento 6.5. “Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de 

reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído”. 

As ações propostas neste âmbito assumem diferentes tipologias de intervenção, designadamente, 

em edifícios, em espaços públicos e em espaços verdes urbanos. A Tabela 61 elenca as intervenções 

previstas, segundo a ordem de prioridade de execução e a Figura 47 apresenta a territorialização 

das mesmas. 

Tabela 61. Ações propostas no PARU de Carregal do Sal 

 Designação do investimento Ano de Início 

Fase1 

PARU 11: Instrumento financeiro 2016 

PARU 2: Requalificação do Jardim Dr. Manuel da Costa 2016 

PARU 3: Reabilitação do Largo junto ao Julgado de Paz 2016 

PARU 1: Requalificação do Parque Alzira Cláudio 2016 

PARU 6: Reabilitação da envolvente do Mercado Municipal  2017 

Fase 2 PARU 5: Reabilitação do Mercado Municipal  2017 

Fase 3 

PARU 7: Reabilitação da Antiga Conservatória 2017 

PARU 8: Requalificação da Quinta do Gorgulão 2017 

PARU 4: Reabilitação do Edifício da Biblioteca  2017 

PARU 9: Programa de qualificação do ambiente urbano 2016 

PARU 10: Requalificação da Quinta do Gorgulão_ FASE 2 2018 

 

Fonte: CM CS, PARU, 2016 
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Figura 47: Intervenções PARU  

Fonte: SPI, 2016 

 

Na sequência da aprovação do PARU, o município já se encontra a implementar a operação de 

reabilitação do parque Alzira Cláudia (Figura 47 – PARU 1) e pretende iniciar, ainda durante o ano 

de 2016, as intervenções de requalificação do jardim Dr. Manuel da Costa (Figura 47 – PARU 2) e 

de reabilitação do largo junto ao Julgado de Paz (Figura 47 – PARU 3). 
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4.5.5. SÍNTESE 

No que diz respeito ao Ordenamento do Território, existem diversos instrumentos de gestão 

territorial com incidência no território de Carregal do Sal, destacando-se os seguintes:  

: Plano Setorial da Rede Natura 2000, uma vez que o concelho integra o Sítio de Importância 

Comunitária do Carregal do Sal (15% do SIC está dentro dos limites do concelho); 

: Programa Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT-C), que 

classifica o concelho de Carregal do Sal como um centro urbano complementar associado 

ao sistema urbano estruturado por Viseu e que integra uma pequena constelação urbana, 

na envolvente da Barragem da Aguieira e Fronhas; 

: Plano Especial de Ordenamento da Albufeira da Aguieira, uma vez que o concelho se 

localiza próximo da barragem. Este instrumento tem como objetivo definir regras de 

utilização do plano de água e da zona envolvente da albufeira, de forma a salvaguardar a 

defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial os hídricos; 

: Plano Diretor Municipal de Carregal do Sal, que se encontra em processo de revisão, e 

Plano de Urbanização de Carregal do Sal, que estabelecem a estratégia de 

desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de 

gestão de equipamentos de utilização coletiva; 

: Plano Regional de Ordenamento Florestal do Dão e Lafões (PROF DL), que refere que o 

concelho de Carregal do Sal integra as sub-regiões homogéneas Terras do Dão e Alto 

Alva, sub-regiões que se caraterizam pelo potencial lenhoso e pela paisagem particular 

presente no território; 

Quanto a obras públicas: 

: No âmbito da aplicação do QREN, o município beneficiou de um montante de 

financiamento total de 8.184.172 €, dos quais 1.513.161 € foram provenientes do POVT, 

5.895.038,40 € do Mais Centro, 580.972 do POFC - COMPETE e 195.000,60 € do POPH.  

: No período de 2014 a Setembro de 2016, o município realizou um total de 88 obras, 

divididos pelas seguintes setores: Obras (13); Serralharia (7); Águas e Saneamento (17); 

Cantoneiros (20); Calceteiros (4), Jardinagem (4); Marcenaria (4); Eletricidade (7); 

Máquinas (5); Transportes coletivos (4); Transportes de Materiais (3).  

: Com objetivo de dar um novo impulso ao processo de revitalização urbana do concelho 

de Carregal do Sal, foi desenvolvido um PERU e submetida uma candidatura PARU, sendo 

que, na sequência da sua aprovação, já se encontram a ser realizadas intervenções 

propostas.  
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4.6. CULTURA 

4.6.1. PATRIMÓNIO E ESPAÇOS CULTURAIS 

O património cultural é indissociável da realidade socioeconómica, requerendo conhecimento, 

proteção e valorização. Neste âmbito, importa destacar o conjunto de elementos presentes no 

concelho de Carregal do Sal. Entre estes encontram-se bens que correspondem às categorias de 

Monumentos Nacionais (MN), Imóveis de Interesse Público (IIP) e Imóveis de Interesse Municipal 

(IIM), de acordo com a classificação estabelecida na Lei de bases do património cultural (Lei nº 

107/2001, de 8 de setembro).  

De seguida elenca-se o património classificado de Carregal do Sal e inventariado pela Direção 

Geral do Património Cultural (DGPC).  

: Monumentos Nacionais 

o Casa do Passal – freguesia de Cabanas de Viriato 

o Dólmen da Orca – freguesia de Oliveira do Conde 

o Túmulo de Fernão Gomes de Góis – freguesia de Oliveira do Conde  

: Imóveis de Interesse Público 

o Pelourinho Manuelinho – freguesia de Oliveira do Conde  

o Solar dos Soares de Albergaria – freguesia de Oliveira do Conde 

o Casa Grande  freguesia de Oliveira do Conde 

o Casa de Oliveirinha (incluindo jardim e tulha)  freguesia de Oliveira do Conde 

: Imóveis de Interesse Municipal 

o Capela de Nossa Senhora dos Carvalhais – freguesia de Oliveira do Conde 

o Casa e Capela dos Cabris – freguesia de Oliveira do Conde 

o Casa do Dr. Juiz – freguesia de Oliveira do Conde 

Todos estes elementos possuem um elevado valor patrimonial que importa conservar e valorizar, 

não só como parte da herança identitária mas também como elementos a considerar nos planos 

de ordenamento do território ou em estratégias de maximização dos recursos da região. Neste 

âmbito, destacam-se, como exemplos, a Casa do Passal, o Dólmen da Lapa e o Túmulo de Fernão 

Gomes de Góis, os monumentos nacionais que se apresentam com mais detalhe de seguida. 

A Casa do Passal, também denominada como Vila de São Cristóvão ou Casa do Doutor Aristides 

de Sousa Mendes, é o elemento patrimonial do concelho com classificação de MN mais recente, 

justificando-se a sua salvaguarda, não só pela relevância do imóvel a nível nacional em termos 
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arquitetónicos mas também pela sua importância histórico – social que faz dele um importante 

lugar de memória.  

A edificação da Casa do Passal remonta ao século XIX, e destaca-se pela arquitetura e pela 

imponência da fachada principal, mas principalmente pela memória do Cônsul que aí habitou no 

decorrer da Segunda Guerra Mundial. Ocupando, desde 1938, o lugar de Cônsul português em 

Bordéus, Aristides de Sousa Mendes passou vistos a milhares de refugiados, o que lhes permitiu 

fugir e sobreviver às perseguições. Desde 2001, a Casa é propriedade da Fundação Sousa 

Mendes, constituída com objetivo de divulgar o Ato de Consciência de Aristides de Sousa Mendes.  

Recentemente, o edifício foi alvo de obras de conservação estruturais/exteriores. No quadro de 

investimentos ITI/Pacto VDL está identificado o investimento na Casa do Passal, cujo promotor será 

a Direção Regional da Cultura do Centro. 

O Dólmen da Lapa ergue-se no Planalto do Ameal a cerca de um quilómetro e meio para sudeste 

da localidade de Fiais da Telha, entre o rio Mondego, a sul, e a ribeira da Azenha, a noroeste. O 

estudo desta câmara funerária do período Neocalcolítico foi importante para conhecer alguns 

traços da organização social das comunidades que ocuparam a região, Atualmente, este MN 

encontra-se integrado no “Circuito pré-histórico Fiais/Azenha”. 

  

Figura 48: Monumentos Nacionais: Dólmen da Orca e Casa do Passal 

Fonte: SPI, 2016 

 

O Túmulo de Fernão Gomes de Góis, camareiro-mor de D. João I, foi construído no século XV, na 

capela-mor da Igreja Matriz de Oliveira do Conde. Este monumento apresenta semelhanças com a 

estatuária funerária gótica das oficinas coimbrãs. 

Para além do património classificado apresentado, recursos de elevado valor identitário e cultural, 

o concelho de Carregal do Sal está, ainda dotado de diversos espaços culturais formais, quer de 

visitação, quer equipamentos onde se desenvolvem e apresentam ao público as atividades 

promovidas pelas entidades locais ou externas. 
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O Centro Cultural de Carregal do Sal é um equipamento propriedade da Câmara Municipal de 

Carregal do Sal e sob gestão da mesma que visa potenciar uma atividade regular em vários 

domínios, nomeadamente sociais, culturais, artísticos e de desenvolvimento local 

O Centro Cultural, localizado no centro da vila de Carregal do Sal, é um equipamento cultural 

polivalente que visa potenciar uma atividade regular nos vários domínios artísticos (dança, teatro, 

música, cinema) e está igualmente preparado para utilizações diversificadas na área da 

formação/sensibilização em que se incluem seminários, workshops, apresentações de livros, 

reuniões, entre outras. No contexto regional, o Centro Cultural de Carregal do Sal assume-se como 

um importante polo cultural, acolhendo também iniciativas de associações com sede nos 

concelhos vizinhos como a Associação Cultural Contracanto, de Nelas, e o Conservatório de 

Música e Artes do Dão, de Santa Comba Dão. 

  

Figura 49. Equipamento cultural na vila de Carregal do Sal 

Fonte: SPI, 2016 

 

No âmbito cultural destaca-se ainda a Biblioteca Municipal, o Museu Municipal Soares de 

Albergaria, localizados na rua Escultor Aureliano Lima, e o Núcleo Museológico das Antigas Escolas 

Primárias de Carregal do Sal, na rua Conde Ferreira integrado no Parque Alzira Cláudio. 

A Biblioteca Municipal, para além de estar dotada de salas de leitura para adultos e infanto-juvenil, 

também possui um fundo documental, sala de audiovisuais e espaço internet. Desenvolve 

atividades com a comunidade escolar desde o pré-escolar até ao 12º ano e coopera com a rede 

de bibliotecas escolares. 

O Museu Municipal Soares de Albergaria agrega um conjunto de bens culturais antes dispersos e 

inacessíveis ao público, desenvolve funções de estudo e investigação de coleções, exposição e 

divulgação dos seus acervos, para além da inventariação, documentação, conservação e 

educação. 

O Núcleo Museológico das Antigas Escolas Primárias de Carregal do Sal congrega um conjunto 

de equipamentos relacionados com a atividade escolar e foi inaugurado após a reorganização da 

rede de estabelecimentos de ensino. 
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Na freguesia de Parada, situa-se o Núcleo Museológico do Lagar de Varas, uma singular unidade 

lagareira datável de finais do Século XIX, testemunho da atividade ligada à produção do azeite, que 

assumiu uma grande importância na economia local. 

  

Figura 50. Núcleo Museológico do Lagar de Varas de Parada 

Fonte: SPI, 2016 

 

Em 2013, os espaços museológicos de Carregal do Sal tiveram 3654 visitantes. Tendo em conta a 

indisponibilidade de dados para os restantes concelhos da sub-região, a análise da Tabela 62, 

permite-nos verificar que os visitantes dos museus de Carregal do Sal correspondem a cerca de 

3% do total dos visitantes da região Viseu Dão Lafões. 

Tabela 62: Número de visitantes de museus, por localização geográfica 

Unidade Territorial 

2014 2013 2012 

N.º N.º N.º 

Portugal 11749732 11062584 10066934 

Região Centro (NUTS II) 1294227 1323318 1164034 

Viseu Dão Lafões (NUTS III) 116633 121100 171904 

Aguiar da Beira 0 0 0 

Carregal do Sal - 3654 - 

Castro Daire - 0 0 

Mangualde 0 0 0 

Nelas 0 0 0 

Oliveira de Frades - 861 777 

Penalva do Castelo 0 0 0 

Santa Comba Dão 0 0 0 

São Pedro do Sul 0 0 0 

Sátão 0 0 0 

Tondela 0 - - 

Vila Nova de Paiva - 0 0 

Viseu 109341 - - 

Vouzela 0 0 0 

Região de Coimbra (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 0 2433 
 

Tábua 0 0 0 
 

- sem dados 

Fonte: INE, Inquérito aos Museus, 2015 
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Analisando com mais detalhe a informação disponibilizada nos Relatórios Estatísticos Mensais do 

Museu Municipal Soares de Albergaria (Tabela 63), em 2015, este teve 2273 visitantes, relativas a 

entradas pagas do público em geral e outras entradas na Receção/Posto de Turismo – 

Informações, visitas da comunidade escolar com marcação e autorização prévias. Até ao mês de 

setembro de 2016, houve 1573 visitas ao museu. 

Tabela 63: Número de visitantes do Museu Municipal Soares de Albergaria 

Mês 

2015 2016 

Entradas pagas – Público geral Outras 

Entradas pagas – 

Público geral 

Outras 

Janeiro 28 219 27 80 

Fevereiro 15 75 8 63 

Março 89 129 69 80 

Abril 16 148 44 229 

Maio 49 61 35 283 

Junho 128 81 15 132 

Julho 37 112 48 110 

Agosto 122 102 65 93 

Setembro 71 108 131 61 

Outubro 45 230 
  

Novembro 39 254   

Dezembro 11 104   

Total 650 1623 442 1131 

 

Outras Entradas: Receção/Posto de Turismo – Informações, visitas da comunidade escolar com marcação e 

autorização prévias 

Fonte: CM CS, Relatórios Estatísticos Mensais do Museu Municipal, 2016 

 

Quanto a despesas do município em património cultural, como é possível verificar na Tabela 64, 

em Carregal do Sal, em 2014, foram gastos 32600€, exclusivamente em museus, uma situação 

semelhante à que ocorre em outros concelhos da região onde também se destaca este domínio 

cultural. 
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Tabela 64: Despesas em património cultural (€) dos municípios, por domínio cultural (património), em 2014 

Unidade territorial Total 

Domínio cultural - património 

Museus 

Monumentos

, centros 

históricos, 

sítios 

protegidos 

Sítios 

arqueológico

s 

Patrimóni

o 

imaterial 

Outras 

atividades 

não 

especificada

s 

Portugal 
8292429

0 

4623675

2 
17479059 3093972 8468615 7645892 

Região Centro (NUTS II) 
1999321

2 

1351979

9 
4686863 954948 233135 598467 

Viseu Dão Lafões (NUTS III) 679359 565116 53218 16967 1656 42402 

Aguiar da Beira 0 0 0 0 0 0 

Carregal do Sal 32600 32600 0 0 0 0 

Castro Daire 455 455 0 0 0 0 

Mangualde 35267 0 0 16967 657 17643 

Nelas 0 0 0 0 0 0 

Oliveira de Frades 39889 39889 0 0 0 0 

Penalva do Castelo 999 0 0 0 999 0 

Santa Comba Dão 0 0 0 0 0 0 

São Pedro do Sul 0 0 0 0 0 0 

Sátão 0 0 0 0 0 0 

Tondela 35109 35109 0 0 0 0 

Vila Nova de Paiva 120552 69478 26315 0 0 24759 

Viseu 347231 345532 1699 0 0 0 

Vouzela 67257 42053 25204 0 0 0 

Região de Coimbra (NUTS 

III) 
 

Oliveira do Hospital 35194 9549 18462 7183 0 0 

Tábua 4080 0 0 0 4080 0 

 

Fonte: INE, Inquérito ao Financiamento das Atividades Culturais, Criativas e Desportivas pelas Câmaras Municipais, 

2015 

 

Ainda no âmbito cultural, importa destacar as instalações de algumas associações onde se 

desenvolvem atividades de caráter mais regular, como a Associação Cultural do Rancho Infantil 

Cravos e Rosas de Vila Meã e a Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato, uma importante 

referência da música no concelho e que envolve mais de uma centena e meia de pessoas, em seis 

grupos (Filarmónica, Grupo de Teatro, Grupo de Danças e Cantares, Grupo de Cordas e Canto, 

Grupo de Dança Moderna). 
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Figura 51. Instalações da AC do Rancho Infantil Cravos e Rosas de Vila Meã e Sociedade Filarmónica de Cabanas de 

Viriato 

Fonte: SPI, 2016 

No que respeita ao desporto, todas as freguesias do concelho estão dotadas de um polidesportivo 

e a vila de Carregal do Sal integra outros equipamentos públicos de desporto, de tipologias 

diferenciadas. As principais infraestruturas desportivas da vila são o campo de futebol de Nossa 

Senhora das Febres e o pavilhão municipal, preparado para o desenvolvimento de diversas 

atividades de treino e jogos no âmbito escolar, recreativo e competitivo. No arruamento a Sul da 

Vila situam-se as piscinas municipais cujo complexo, para além do plano de água, receção, 

balneários e bar, engloba também uma área de relvada e um campo de areia.  

  

Figura 52. Polidesportivo de Parada e Piscinas Municipais 

Fonte: SPI, 2016 

 

4.6.2. ENTIDADES CULTURAIS  

O concelho de Carregal do Sal integra mais de 3 dezenas de associações culturais, recreativas e 

desportivas e culturais, dispersas pelas 5 freguesias. Enquanto algumas destas associações 

promovem atividades de caráter pontual, outras desenvolvem atividades mais regulares, como a 

Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato ou os Grupos Folclóricos, de Oliveira do Conde.  

A Tabela 65 apresenta uma síntese destas associações, por freguesia. 
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Tabela 65: Síntese das associações culturais, recreativas e desportivas do concelho de Carregal do Sal 

 Carregal do Sal 
Oliveira do 

Conde 
Parada Beijós 

Cabanas de 

Viriato 

Associação 

Associação 

Recreativa e 

Cultural de 

Pinheiro 

Associação 

Recreativa e 

Desportiva de 

Fiais da Telha 

Grupo de 

Atletismo “3 

Santos 

Populares", 

Associação 

Desportiva, 

Recreativa e 

Cultural de 

Pardieiros 

Grupo de 

Jovens “Nós os 

Cabanitos” 

Associação 

Recreativa, 

Desportiva, Juvenil 

e Comunitária “A 

Quinta” 

Associação 

Recreativa e 

Cultural de 

Alvarelhos 

Centro Social 

da Freguesia de 

Parada 

Associação 

Cultural e 

Desportiva de 

Beijós 

Associação 

Recreativa 

Cultural e 

Desportiva das 

Laceiras 

Centro de Recreio 

e Convívio do 

Sobral 

Associação 

Recreativa e 

Cultural de 

Oliveirinha 

Associação 

Recreativa da 

Freguesia de 

Parada 

 

Clube de Caça 

e Pesca de 

Cabanas de 

Viriato 

Grupo Recreativo 

do Sobral 

Associação 

para o 

Progresso de 

Travanca de S. 

Tomé 

  

Sociedade 

Filarmónica de 

Cabanas de 

Viriato 

Centro Cultural de 

Currelos 

Grupo 

Desportivo de 

Oliveira do 

Conde 

  

Associação do 

Carnaval de 

Cabanas de 

Viriato 

Clube Sextáfundo 

Sociedade de 

Educação e 

Recreio de 

Oliveira do 

Conde 

  

Sport Cabanas 

de Viriato e 

Benfica 

Clube de Futebol 

de Carregal do Sal 

Grupo 

Folclórico 

D’Alegria de Vila 

Meã 

   

Clube Associativo 

de Caçadores e 

Pescadores do 

Concelho de 

Carregal do Sal 

Associação 

Cultural 

“Rancho Infantil 

Cravos e 

Rosas” 

   

Associação 

Amigos do 

Carocha de 

Carregal do Sal 

N.A.C.O. – 

Núcleo Juvenil 

de Animação 

Cultural de 

Oliveirinha 

   

 
Grupo 

Animatolas 
   

 

Grupo de Ciclo-

Turismo “Asas 

nos Pés” 

   

 
Grupo Cultural 

“Zés Pereiras” 
   

 

Fonte: CM Carregal do Sal, 2016 

 

4.6.3. ATIVIDADES CULTURAIS 

As associações apresentadas no subcapítulo anterior desenvolvem atividades de carácter regular 

ou pontual, no domínio da música, teatro, dança, entre outros. De seguida, apresentam-se 

brevemente as atividades de algumas das associações do concelho. 

Pelo caráter regular das suas atividades é importante referir a Sociedade Filarmónica de Cabanas 

de Viriato, que envolve mais de uma centena e meia de pessoas, em seis grupos (Academia de 
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Música e Banda Filarmónica, Grupo de Teatro, Grupo de Danças e Cantares, Grupo de Cordas e 

Cantus da Nossa Terra, Grupo Rithmos de Dança Moderna), sendo que a Filarmónica, entre o 

período de maio a outubro atua todos os fins de semana. Esta é a coletividade mais antiga do 

concelho.  

A Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato tem como atividades principais a organização e 

preservação/divulgação do Carnaval de Cabanas de Viriato, um Carnaval secular, com tradição 

inigualável, sendo um dos cartazes turísticos da região, pela cobertura mediática que habitualmente 

tem. 

A Associação Cultural "Rancho Infantil Cravos e Rosas" visa a preservação e divulgação de festas, 

folclore, música e cantares tradicionais, integrando o Rancho Infantil e Juvenil e Grupo de Cantares 

e Cavaquinhos (escola de música). 

A NACO - Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha que desenvolve atividades ligadas 

ao teatro, Integrando o grupo "Mãos à Obra" e "Naco de Gente" e Grupo de Percussão Ribombar. 

No desporto destaca-se a Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha que tem como atividade 

principal o Basquetebol, designadamente ao nível das camadas mais jovens (minis); o Clube de 

Futebol de Carregal do Sal que participa nos campeonatos da modalidade em diversos escalões 

(Seniores, Sub13, Sub11 e Sub10, Escolas de Formação e Equipe de Veteranos) e o Sport Cabanas 

de Viriato e Benfica que participa no campeonato da modalidade (seniores e juvenis). 

A Câmara Municipal de Carregal do Sal apoia o movimento associativo do concelho através da 

atribuição de subsídios anuais que têm em conta a apresentação do relatório de atividades do ano 

anterior. Podem ser requeridos apoios ao funcionamento e desenvolvimento de atividades 

regulares; pontuais ou especiais; à construção/beneficiação de instalações e equipamentos; às 

deslocações, bem como apoio técnico-logístico. 

Segundo os dados do Inquérito ao Financiamento das Atividades Culturais, Criativas e Desportivas 

pelas Câmaras Municipais, do INE, em 2014, o município de Carregal do Sal teve uma despesa de 

182342€ em atividades culturais e criativas, do tipo de despesas correntes, um valor inferior à 

maioria dos concelhos da região Viseu Dão Lafões, sendo que apenas Nelas, Santa Comba Dão e 

São Pedro do Sul apresentam valores de despesa neste domínio inferiores. 
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Tabela 66. Despesas em atividades culturais e criativas (€) dos municípios por tipo de despesa, em 2014 

Unidade territorial 

Tipo de despesa 

Total Despesas correntes Despesas de capital 

Portugal 353379095 289734148 63644947 

Região Centro (NUTS II) 82869582 65094719 17774863 

Viseu Dão Lafões (NUTS III) 6643869 6093881 549988 

Aguiar da Beira 184956 184956 0 

Carregal do Sal 182342 182342 0 

Castro Daire 332732 332732 0 

Mangualde 504323 503978 345 

Nelas 71405 71405 0 

Oliveira de Frades 362246 322911 39335 

Penalva do Castelo 419873 300204 119669 

Santa Comba Dão 157137 151596 5541 

São Pedro do Sul 134381 133470 911 

Sátão 402362 402362 0 

Tondela 924266 883662 40604 

Vila Nova de Paiva 270002 106882 163120 

Viseu 2267642 2115838 151804 

Vouzela 430202 401543 28659 

Região de Coimbra (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital 595722 569262 26460 

Tábua 237625 232625 5000 

 

Fonte: INE, Inquérito ao Financiamento das Atividades Culturais, Criativas e Desportivas pelas Câmaras Municipais, 

2015 

 

Detalhando a análise, por tipo de domínio cultural, nas artes do espetáculo, o município de Carregal 

do Sal teve uma despesa de19100€, divididos entre o domínio da Música e da Dança. Esta situação 

diferencia-se do que acontece noutros concelhos da região, sendo um dos que apresenta menores 

despesas neste âmbito, sendo que apenas Nelas e Vila Nova de Paiva apresentam despesas 

inferiores. 
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Tabela 67. Despesas em artes do espetáculo (€) dos municípios por domínio cultural (artes de espetáculo), em 2014 

Unidade 

territorial 

Domínio cultural (artes de espetáculo) 

Total Música Dança Teatro Multidisc. 

Ensino 

artes do 

espect. 

Recintos 

de espet.  

Outras 

atividade

s  

Portugal 73562806 19081684 1976308 7314299 14197374 1949008 22158242 6885891 

Região Centro 

INUTS II) 

18632222 4883513 312189 1040410 3006111 488449 6512357 2389193 

Viseu Dão 

Lafões (NUTS 

III) 

1369086 575816 13211 66389 90412 0 490849 132409 

Aguiar da 

Beira 

89264 79274 0 4995 4995 0 0 0 

Carregal do 

Sal 

19100 12500 6600 0 0 0 0 0 

Castro Daire 28357 17174 0 11183 0 0 0 0 

Mangualde 53472 39644 0 13828 0 0 0 0 

Nelas 11500 3500 3000 5000 0 0 0 0 

Oliveira de 

Frades 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Penalva do 

Castelo 

99230 7300 2111 0 25645 0 0 64174 

Santa 

Comba Dão 

45201 2350 1500 200 36967 0 4184 0 

São Pedro 

do Sul 

41286 0 0 630 0 0 39406 1250 

Sátão 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tondela 247146 171487 0 0 22805 0 52854 0 

Vila Nova de 

Paiva 

4364 0 0 4364 0 0 0 0 

Viseu 639220 240248 0 25402 0 0 373570 0 

Vouzela 90946 2339 0 787 0 0 20835 66985 

Região de 

Coimbra (NUT 

III) 

- 

Oliveira do 

Hospital 

86280 26904 0 1153 0 0 57009 1214 

Tábua 78251 11029 0 11930 34492 20800 0 0 

 

Fonte: INE, Inquérito ao Financiamento das Atividades Culturais, Criativas e Desportivas pelas Câmaras Municipais, 2015 

 

No âmbito dos jogos e desporto, os dados disponíveis demonstram que, em 2013, Carregal do Sal 

teve uma despesa de 318 milhares de €, o que corresponde a 4% do total de despesa sub-regional. 

Através da análise da Tabela 68, é possível verificar que estas despesas nem sempre têm sido 

constantes, ao longo dos 10 anos com disponibilidade de dados. Em 2003, a despesa do município 

neste domínio era menos de metade daquela apresentada em 2013. No entanto, em 2010, a 

despesa foi significativamente superior, com 573 milhares de euros gastos em jogos e desportos. 

Comparando a realidade de Carregal do Sal com a dos restantes concelhos analisados, no ano de 

2013, esta despesa é inferior à média. 
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Tabela 68. Despesas em jogos e desportos (milhares €) dos municípios, 2003-2013 

Unidade 

territorial 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Portugal 2 5 7 1 1 3 229575 272563 287148 347922 337793 301650 298852 387104 334259 388004 

Região 

Centro 

(NUTS II) 

6828

6 

64295 82603 83691 86996 78609 66277 79101 88542 82245 104485 

Dão-

Lafões 

(NUTS III) 

7960 7099 10740 11404 9085 10092 9256 10982 7932 9820 6375 

Aguiar da 

Beira 

546 56 50 134 72 101 1012 3908 94 2184 134 

Carregal 

do Sal 

318 319 315 573 353 317 328 289 285 150 115 

Castro 

Daire 

286 266 37 176 188 162 156 102 383 1830 1078 

Manguald

e 

716 713 905 222 982 627 580 537 788 802 821 

Mortágua 742 638 512 777 1284 641 328 228 383 221 221 

Nelas 244 205 244 690 643 727 513 745 526 572 507 

Oliveira de 

Frades 

1134 744 982 498 447 1378 432 255 292 284 249 

Penalva 

do 

Castelo 

503 377 505 591 336 223 198 248 743 689 167 

Santa 

Comba 

Dão 

90 105 147 284 337 322 478 351 304 321 389 

São Pedro 

do Sul 

573 397 404 483 434 953 120 118 179 143 495 

Sátão 247 137 135 168 134 180 112 106 126 98 157 

Tondela 747 917 805 608 768 1008 1946 515 630 461 496 

Vila Nova 

de Paiva 

43 566 1159 211 84 165 122 153 205 35 265 

Viseu 1297 1195 4123 4793 2517 2807 2550 2945 2422 1555 725 

Vouzela 474 465 417 1196 509 481 382 481 574 475 558 

Região de 

Coimbra 

(NUTS III) 

- 

Oliveira 

Hospital 

769 1254 963 745 553 945 462 633 615 509 433 

Tábua 486 392 447 553 305 379 425 557 381 207 375 

 

Fonte: INE, Inquérito ao Financiamento das Atividades Culturais, Criativas e Desportivas pelas Câmaras Municipais, 2015 
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4.6.4. SÍNTESE 

A cultura é indissociável da realidade socioeconómica, requerendo conhecimento, proteção e 

valorização. Neste âmbito, importa destacar os seguintes aspetos, relativos à realidade de Carregal 

do Sal: 

: O concelho está dotado de um conjunto de recursos culturais e patrimoniais que podem 

ser valorizados, desde património classificado (monumentos nacionais, imóveis de 

interesse público, imóveis de interesse municipal) a equipamentos culturais formais 

(Centro Cultural, Museu e Biblioteca Municipal, etc.) e informais de apoio às atividades 

culturais (sedes das associações culturais, recreativas e desportivas). 

: O território integra mais de 3 dezenas de associações culturais, recreativas e desportivas, 

dispersas pelas 5 freguesias. Enquanto algumas destas associações promovem 

atividades de caráter pontual, outras desenvolvem atividades mais regulares, como a 

Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato ou os Grupos Folclóricos, de Oliveira do 

Conde, que promovem atividades no domínio da música, dança, teatro. 
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4.7. EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

4.7.1. ENSINO E FORMAÇÃO 

EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS 

A atratividade dos territórios depende dos níveis de formação e de qualificação do seu capital 

humano, isto é, uma população com baixos índices de literacia tem dificuldades acrescidas em 

fazer face aos desafios que a globalização e a economia de conhecimento colocam às sociedades 

atuais, sendo um entrave ao empreendedorismo e à inovação.  

O município de Carregal do Sal, consciente desta necessidade, optou, desde há muito, por uma 

política de desenvolvimento consolidada, estando sempre atento às necessidades da comunidade 

escolar. Assim, ao longo dos tempos, o município tem procurado apetrechar a comunidade escolar 

das melhores infraestruturas. Entre os principais investimentos realizados destacam-se: 

: Obras de beneficiação e ampliação nos edifícios das Escolas do 1º ciclo e Jardins de 

Infância; 

: Criação do mega agrupamento – o Agrupamento de Escolas do concelho de Carregal do 

Sal; 

: Polo da Escola Básica Aristides de Sousa Mendes – em funcionamento desde 1999, em 

Cabanas de Viriato, serve as crianças das Freguesias de Beijós e Cabanas de Viriato, 

desde o pré-escolar até ao 9.º ano de escolaridade; 

: Escola Secundária de Carregal do Sal e a Escola Básica N.º2 de Carregal do Sal - ambas 

dotadas de pavilhões gimnodesportivos. 

Destaca-se ainda, no âmbito do QREN, as obras de recuperação/reabilitação do ex-Colégio 

Nun´Alvares, atual Centro Educativo Nun´Alvares. Em funcionamento desde o ano letivo 

2012/2013, este centro educativo acolhe as crianças do ensino pré-escolar e do 1º ciclo da 

freguesia de Carregal do Sal, de Oliveira do Conde e de Parada. Esta estrutura está equipada com 

o mais moderno equipamento de ensino e constituída por diversos espaços didático-pedagógicos 

entre os quais, salas TIC, artes plásticas, pavilhão polivalente, Gabinete de Enfermagem, salas de 

acolhimento e refeitório. O Centro Educativo Nun’Álvares possui ainda em funcionamento uma 

Unidade para Crianças com Espetro de Autismo, devidamente equipada, graças à Fundação Lapa 

do Lobo.  

No âmbito do PDCT VDL, está previsto um investimento, promovido pelo município de Carregal do 

Sal, que tem como objetivo melhorar as infraestruturas para a comunidade escolar: “PI 10.05 – 

Escola Básica de Carregal do Sal”. 

Como referido anteriormente, o concelho de Carregal do Sal possui uma oferta educativa 

diversificada, abrangendo todos os níveis de educação obrigatória. Analisando a Tabela 69, 
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verifica-se que, em 2014, existiam três estabelecimentos pré-escolares, dois do ensino básico 1º 

ciclo, dois do ensino básico 2º ciclo, três do ensino básico 3º ciclo e um estabelecimento de ensino 

secundário. 

 

Tabela 69. Número de estabelecimentos nos ensinos pré-escolar, básico e secundário por concelhos, em 2014 

 Unidade Territorial  

Níveis de ensino 

Educação Pré-

Escolar 

Ensino 

Básico-1º 

Ciclo 

Ensino Básico-

2º Ciclo 

Ensino 

Básico-3º 

Ciclo 

Ensino 

Secundário 

Portugal 6.301 4.645 1.201 1.469 958 

Região Centro (NUTS II) 1.643 1.278 290 358 234 

Viseu Dão Lafões (NUTS 

III) 

236 169 33 45 26 

Aguiar da Beira 5 5 1 1 1 

Carregal do Sal 3 2 2 3 1 

Castro Daire 20 12 2 3 2 

Mangualde 21 12 1 2 1 

Nelas 16 8 2 3 2 

Oliveira de Frades 14 12 1 1 1 

Penalva do Castelo 7 4 1 1 1 

Santa Comba Dão 5 3 1 1 2 

São Pedro do Sul 20 12 2 4 2 

Sátão 12 6 2 3 1 

Tondela 27 17 4 5 3 

Vila Nova de Paiva 5 5 1 2 1 

Viseu 69 62 1 13 6 

Vouzela 12 9 2 3 2 

Região de Coimbra 

(NUTS III) 

     

Tábua 12 4 2 2 2 

Oliveira do Hospital 23 14 4 5 2 

 

Fonte: PORDATA - DGEEC/Med – MCTES, 2016 

 

Analisando a percentagem de alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário 

por concelhos em 2014 (Tabela 70), verifica-se que, no concelho de Carregal do Sal, 26,9% dos 

alunos estavam matriculados no 1º ciclo do ensino básico, 25,9% no 3º ciclo, 17,1% no 2º ciclo, 

16,9% na educação pré-escolar e 13,2% no ensino secundário. 
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Tabela 70. Alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário (%), por concelhos, em 2014 

Unidade Territorial 

Nível de Ensino 

Educação Pré-

Escolar 

Ensino 

Básico-1º 

Ciclo 

Ensino Básico-

2º Ciclo 

Ensino 

Básico-3º 

Ciclo 

Ensino 

Secundário 

Portugal 15,5 24,8 14,6 22,4 22,5 

Região Centro (NUTS II) 15,6 24,2 14,3 22,6 23,2 

Viseu Dão Lafões (NUTS 

III) 
17,9 25,1 16,5 22,5 18,1 

Aguiar da Beira 13,3 26,1 13,8 25,3 21,5 

Carregal do Sal 16,9 26,9 17,1 25,9 13,2 

Castro Daire 16,6 25,0 15,5 22,4 20,4 

Mangualde 17,6 24,8 14,9 25,8 17,0 

Nelas 18,4 29,2 16,0 21,2 15,2 

Oliveira de Frades 17,0 25,9 14,4 21,1 21,5 

Penalva do Castelo 16,5 25,5 13,0 23,2 21,8 

Santa Comba Dão 15,1 25,6 15,7 22,2 21,4 

São Pedro do Sul 15,2 21,9 13,4 22,8 26,7 

Sátão 15,5 24,3 14,2 24,9 21,2 

Tondela 12,8 22,1 14,4 23,8 26,9 

Vila Nova de Paiva 17,5 23,1 15,7 24,0 19,7 

Viseu 14,0 23,0 13,0 21,6 28,4 

Vouzela 13,9 21,4 13,6 25,3 25,8 

Região de Coimbra 

(NUTS III) 
- 

Tábua 17,9 25,1 16,5 22,5 18,1 

Oliveira do Hospital 14,8 22,9 14,3 24,1 23,9 

 

Fonte: PORDATA - DGEEC/Med – MCTES, 2016 

 

 

QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Relativamente ao nível de qualificação da população residente do concelho de Carregal do Sal, 

este segue um padrão semelhante à média nacional e regional, ou seja, carateriza-se pelo 

predomínio de níveis de escolaridade mais baixos, como é o caso do 1º ciclo do ensino básico 

(32%) ou mesmo a ausência de qualquer nível de ensino (22,5%), conforme é possível verificar na 

Figura 53. 
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Figura 53. Distribuição da população por nível de escolaridade em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2012 

 

A realidade apresentada assemelha-se à dos restantes concelhos de Viseu Dão Lafões, onde 

prevalece a população com níveis de escolaridade mais baixos (1ºCEB). Nesta análise diferencia-

se o concelho de Viseu com uma percentagem considerável de população com nível de ensino 

mais elevado, nomeadamente, 15,1% da população com ensino superior. 

Segundo o INE, verifica-se que o concelho de Carregal do Sal tem uma taxa de analfabetismo 

ligeiramente superior ao verificado na região Dão Lafões, 7,58% e 7,1% respetivamente. O valor 

verificado para o concelho é também superior à média nacional e da região Centro. Ainda no que 

diz respeito à taxa de analfabetismo importa dar conta da forte desigualdade entre géneros. Em 

todas as escalas de análise, a taxa de analfabetismo feminino supera de forma significativa a 

masculina, sendo que, no concelho de Carregal do Sal, a disparidade corresponde a um valor 

superior ao dobro da taxa de analfabetismo masculina (4,8% face a 10%). 
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Tabela 71. Taxa de analfabetismo nos concelhos, por género, em 2011 

 Unidade Territorial  

Taxa de analfabetismo (%) 

Total H M 

Portugal 5,2 3,5 6,8 

Região Centro (NUTS II) 6,4 4,0 8,5 

Dão Lafões (NUTS III) 7,1 4,4 9,5 

Aguiar da Beira 15,0 12,4 17,2 

Carregal do Sal 7,6 4,8 10,0 

Castro Daire 11,7 7,7 14,8 

Mangualde 6,6 4,2 8,7 

Mortágua 7,3 3,6 10,7 

Nelas 5,7 3,2 7,8 

Oliveira de Frades 6,17 3,2 8,8 

Penalva do Castelo 12,1 9,8 14,2 

Santa Comba Dão 5,93 3,6 8 

São Pedro do Sul 9,05 5,1 12,5 

Sátão 10,34 6,6 13,6 

Tondela 6,2 3,5 8,6 

Vila Nova de Paiva 12,34 8,8 15,6 

Viseu 5,4 3,2 7,3 

Vouzela 6,4 4.0 8,6 

Região de Coimbra (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital  7,3 5,3 9,0 

Tábua 7,6 5,4 9,6 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2014 
 

 

Realizando uma análise mais detalhada deste indicador (Figura 54) à escala das freguesias do 

concelho, verifica-se que a taxa de analfabetismo tem regredido nas últimas décadas em todo o 

território. No contexto concelhio, destaca-se a freguesia de Currelos com a taxa de analfabetismo 

mais baixa (5,7%) e Sobral com a taxa mais elevada (15,5%), em 2011. 

 

Figura 54. Evolução da taxa de analfabetismo no concelho de Carregal do Sal (%), em 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2014 
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Apesar dos esforços e investimentos realizados no setor da educação, através de políticas públicas 

aplicadas em todo o país, como por exemplo, ao nível da requalificação do parque escolar, 

subsistem alguns constrangimentos, com destaque para o abandono escolar. 

Em 2011, no concelho de Carregal do Sal a taxa de abandono escolar era de 0,6% situando-se 

abaixo da média nacional, da região Centro e da região Dão Lafões, correspondendo a uma das 

taxas de abandono escolar mais baixas da região, apenas superado pelo concelho de Mortágua 

(0,4%) e Vouzela (0,3%). À escala da região Dão Lafões, a maioria dos concelhos apresentou uma 

diminuição da taxa de abandono escolar entre 2001 e 2011, à exceção de São Pedro do Sul, Viseu 

e Oliveira de Frades. 

Tabela 72. Taxa de abandono escolar por concelho (%) em 2001 e 2011 

 Unidade territorial  2001 2011 Variação 

Portugal 2,8 1,7  

Região Centro (NUTS II) 2,2 1,5  

Dão Lafões (NUTS III) 2,7 1,6  

Aguiar da Beira 4,6 1,0  

Castro Daire 4,5 1,5  

Carregal do Sal 2,5 0,6  

Mangualde 3,6 1,1  

Mortágua 2,99 0,4  

Nelas 3,4 2,4  

Oliveira de Frades 2 2,5  

Penalva do Castelo 5,3 0,8  

Santa Comba Dão 1,9 1,5  

Sátão 2,2 0,7  

São Pedro do Sul 2,6 1,1  

Tondela 1,7 1,0  

Vila Nova de Paiva 6,0 0,6  

Viseu 1,9 2,2  

Vouzela 3,08 0,3  

Pinhal Interior Norte (NUTS III) - 

Oliveira do Hospital  2,97 0,96  

Tábua 4,09 1,37  

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011 

 

Realizando uma análise mais fina deste indicador, à escala das freguesias do concelho (Figura 55), 

verifica-se que a taxa de abandono escolar tem regredido nas últimas décadas em todo o território. 

No contexto concelhio, destaca-se a freguesia de Oliveira do Conde com a taxa de abandono 

escolar mais baixa (0,5%) e Parada com a taxa mais elevada (1,9%), em 2011. 
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.  

Figura 55. Evolução da taxa de abandono escolar no concelho de Carregal do Sal (%), em 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2015 

 

O insucesso escolar provoca, em larga medida, a retenção dos alunos que são forçados a repetir 

o mesmo ano de escolaridade no sentido de melhorar as suas qualificações. Seja por razões de 

insucesso ou de tentativa voluntária de melhoria de qualificações, verifica-se que a taxa de retenção 

e desistência no ensino básico regular no concelho de Carregal do Sal é de 9,5%, no ano letivo 

2013/2014, valor inferior à média nacional (10%), mas superior ao registado na região Centro (8,8%) 

e Dão Lafões (9,1%). No concelho de Carregal do Sal, a taxa de retenção e desistência, por níveis 

de escolaridade, apresenta-se mais elevada no 3º ciclo, atingindo os 14,9% (Tabela 73). 

 

Tabela 73.Taxa de retenção e desistência (%), por níveis de escolaridade, no ano letivo 2013/2014 

Unidade territorial Total 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Portugal 10,0 5,0 11,4 15,1 

Região Centro (NUTS II) 8,8 4,4 9,9 13,2 

Região Dão Lafões 

(NUTS III) 

9,1 4,2 9,0 14,7 

Aguiar da Beira 8,3 2,4 0,0 19,7 

Carregal do Sal 9,5 4,5 10,7 14,9 

Castro Daire 10,8 6,4 11,3 15,4 

Mangualde 14,0 5,5 12,8 24,9 

Mortágua 2,7 3,9 3,1 1,2 

Nelas 8,2 3,8 9,1 14,3 

Oliveira de Frades 10,4 6,8 10,4 15,3 

Penalva do Castelo 9,9 5,6 3,9 18,8 

Santa Comba Dão 9,5 6,9 9,7 12,9 

São Pedro do Sul 8,1 1,5 12,9 12,1 

Sátão 7,9 4,6 5,7 12,6 

Tondela 10,9 2,5 10,7 20,1 

Vila Nova de Paiva 8,1 2,4 12,3 10,9 

Viseu 7,8 4,0 7,9 12,3 

Vouzela 7,5 3,2 5,0 13,3 

Pinhal Interior Norte 

(NUTS III) 

    

Oliveira do Hospital 16,7 6,0 19,1 26,4 

Tábua 12,6 7,5 13,7 17,9 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2014 
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A taxa bruta de pré-escolarização consiste na relação percentual entre o número total de crianças 

inscritas na educação pré-escolar (independentemente da idade) e a população residente em 

idade normal de frequência deste ciclo de estudos. Analisando taxa bruta de escolarização no 

ensino básico, ano letivo 2010/2011, verifica-se que o concelho de Carregal do Sal (115,8%) 

apresenta um valor inferior à média nacional (122,2%), região Centro (122,3%) e Dão Lafões 

(120,1%).Em relação à taxa bruta de escolarização no ensino secundário, ano letivo 2010/2011, o 

valor verificado à escala municipal é de 70,3%, sendo inferior ao verificado ao nível nacional 

(134,9%), na região Centro (133,4%) e Dão Lafões (123,8%).  

 

Tabela 74. Taxa bruta de escolarização no ensino básico e secundário por concelho, no ano letivo 2010/2011 

 Unidade territorial  

Taxa bruta de escolarização no ensino 

básico 

Taxa bruta de escolarização no ensino 

secundário  

2010/2011 2010/2011  

Portugal 122,2 134,9 

Região Centro (NUTS II) 122,3 133,4 

Dão Lafões (NUTS III) 120,1 123,8 

Aguiar da Beira 99,8 89,7 

Carregal do Sal 115,8 70,3 

Castro Daire 123 103,8 

Mangualde 119,7 101,1 

Nelas 117,3 102,1 

Oliveira de Frades 130,6 119,2 

Penalva do Castelo 107,5 82,7 

Santa Comba Dão 140,6 150,6 

São Pedro do Sul 146,9 125,0 

Sátão 101,6 78,6 

Tondela 128,2 126,0 

Vila Nova de Paiva 103 71,2 

Viseu 118,5 148,8 

Vouzela 107,4 116,1 

Mortágua 106,9 158,1 

Pinhal Interior Norte (NUTS 

III) 

  

Tábua 110 76,6 

Oliveira do Hospital 120,9 109,6 

 

Fonte: INE, Gabinete de Estatísticas e Planeamento da Educação, 2016 
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4.7.2. INCLUSÃO SOCIAL 

Em 2014, 27,5% da população portuguesa encontra-se em risco de pobreza ou exclusão social e 

cerca de 20% da população encontra-se em risco de pobreza, após as transferências sociais 

(Figura 56). Tendo em conta a prevalência, ao longo da última década, de valores elevados nestes 

indicadores, as medidas destinadas a combater as situações de carência e desigualdade 

socioeconómica, exclusão ou vulnerabilidade sociais, constituem as principais prioridades dos 

serviços de ação social que procuram apoiar os grupos mais vulneráveis (para além das pessoas 

em situação de carência económica ou social, disfunção ou marginalização social, incluem-se 

neste grupo, também as crianças e jovens, pessoas com deficiência e idosos). 

 

Figura 56. Evolução da taxa do risco de pobreza e proporção da população em risco de pobreza ou exclusão social, 

em Portugal, entre 2004 e 2014 

Fonte: INE, ICOR - Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, 2015 

 

Analisando os dados das transferências sociais do concelho de Carregal do Sal verifica-se que 

cerca de 8% da população beneficia de prestações sociais familiares, sendo o abono de família 

para crianças e jovens a tipologia com um maior número de beneficiários (97,8% do total), o que 

corresponde a um valor processado de 551 milhares de euros, em 2014 (Tabela 75). 
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Tabela 75.Principais prestações familiares da Segurança Social, por concelho, em 2014 

Unidade Territorial 

Abono de família 

para crianças e 

jovens 

Subsídio por 

assistência de 3ª 

pessoa 

Subsídio mensal 

vitalício 

Subsídio de funeral 

Benef. 

(Nº) 

Valor 

proce. 

(milhare

s €) 

Benef.  

(Nº) 

Valor 

proc.(m

ilhares 

de €) 

Benef.. 

(Nº) 

Valor 

proc. 

(milhare

s de €) 

Benef. 

(Nº) 

Valor 

proc. 

(milhare

s de €) 

Portugal 847 395 596 824 12 682 13 205 12 901 31 031 11 241 2 432 

Região Centro (NUTS II) 168 270 113 726 2 182 2 255 2 842 6 744 2 861 614 

Viseu Dão Lafões (NUTS 

III) 

20 102 13 349 176 181 253 612 397 85 

Aguiar da Beira 342 253 6 6 8 19 13 3 

Carregal do Sal 772 551 5 5 7 16 5 1 

Castro Daire 1 216 856 14 15 10 26 24 5 

Mangualde 1 485 946 5 5 11 26 23 5 

Nelas 1 047 686 7 6 27 64 21 4 

Oliveira de Frades 870 591 4   8 19 12 3 

Penalva do Castelo 640 423 10 11 6 15 16 3 

Santa Comba Dão 840 543 14 15 16 40 23 5 

São Pedro do Sul 1 324 883 12 13 17 40 38 8 

Sátão 916 635 7 7 6 14 23 5 

Tondela 1 947 1 233 21 21 35 88 42 9 

Vila Nova de Paiva 358 246 5 5 5 12 7 1 

Viseu 7 554 4 997 62 64 80 193 137 29 

Vouzela 791 506 4 5 17 42 13 3 

Região de Coimbra 

(NUTS III) 

        

Tábua 1 043 690 20 21 15 37 12 3 

Oliveira do Hospital 1 882 1 195 23 24 44 111 16 3 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2014 

 

Quanto a prestações sociais, como é possível verificar na Tabela 76, cerca de 35% da população 

residente no concelho beneficia deste tipo de transferências da Segurança Social (pensões de 

invalidez, de velhice e sobrevivência, subsídio de desemprego e rendimento social de inserção). 

Do total de beneficiários de prestações sociais, 5,2% beneficia da pensão de invalidez, cerca de 

69% de pensão de velhice e 25,7% da pensão de sobrevivência. Por outro lado, 5,7% da população 

residente no concelho encontra-se a receber o subsídio de desemprego e 3,6% recebe o 

rendimento social de inserção. Os valores analisados são todos superiores ao valor da média 

nacional, da região Centro e da região Viseu Dão Lafões.  
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Tabela 76.Beneficiários das principais prestações sociais em 2014 

Unidade 

Territorial 

Total 

Pop. 

Resid. 

Prestações Sociais 

Total 

Benef. 

% Benef 

(em relação 

ao total de 

pop.) 

Pensões Sociais 

Subsídio de 

desemprego 

Rendimento 

Social de 

Inserção 
Invalidez Velhice Sobrevivência 

Nº (%) (%) (%) (%) (nº) (%) (nº) (%) 

Portugal 10374822 3024590 29,2 8,6 66,9 24,5 583523 5,6 320811 3,1 

Região Centro 

(NUTS III)  

2263992 742323 32,8 8,5 66,9 24,6 111589 4,9 48559 2,1 

Viseu Dão 

Lafões (NUTS 

III) 

260062 83279 32,0 6,1 69,0 24,9 13017 5, 6303 2,4 

Aguiar da 

Beira 

5121 2305 45,0 8,3 66,1 25,6 178 3,5 115 2,2 

Carregal do 

Sal 

9598 3392 35,3 5,2 69,0 25,7 550 5,7 342 3,6 

Castro Daire 14638 5991 40,9 6,5 69,4 24,1 919 6,3 411 2,8 

Mangualde 19300 6360 33,0 4,8 70,6 24,5 1 027 5,3 542 2,8 

Nelas 13563 4776 35,2 6, 68,3 25,6 803 5,9 437 3,2 

Oliveira de 

Frades 

10089 3184 31,6 5,4 68,5 26,1 538 5,3 73 0,7 

Penalva do 

Castelo 

7579 2880 38, 5,6 68,6 25,8 392 5,2 230 3,0 

Santa 

Comba Dão 

11010 4192 38,1 5,5 68,2 26,3 554 5, 183 1,7 

São Pedro 

do Sul 

16165 5913 36,6 5,6 69,7 24,7 879 5,4 258 1,6 

Sátão 12010 3837 31,9 6, 68,3 25,7 468 3,9 295 2,5 

Tondela 27848 10351 37,2 6,4 68,8 24,8 1 063 3,8 310 1,1 

Vila Nova de 

Paiva 

4949 1668 33,7 5,4 67,9 26,7 289 5,8 112 2,3 

Viseu 98093 24583 25,1 6,6 69,2 24,2 4 813 4,9 2939 3,0 

Vouzela 10099 3847 38,1 5, 70,1 24,9 544 5,4 56 0,6 

Região 

Coimbra 

(NUTS III) 

- 

Tábua 11757 4325 37,2 7,9 66,6 25,5 535 4,6 297 2,5 

Oliveira do 

Hospital 

20092 7483 36,8 9,7 65,6 24,7 940 4,7 387 1,9 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2014 

 

De acordo com os dados do INE, em 2014, existiam 3392 pensionistas no concelho de Carregal 

do Sal e, atendendo ao valor médio anual das pensões da Segurança Social (3 832€) verifica-se 

que este valor é inferior à média nacional (4 998€), da região Centro (4 412€) e de Viseu Dão Lafões 

(3 910€). Contudo, o valor médio da pensão por invalidez (3 941€) é superior ao valor médio de 

Viseu Dão e Lafões (3.817€), mas inferior à média nacional (4.732€) e da região Centro (4.691€). 
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Os valores médios das pensões de velhice e sobrevivência verificados no município (2.402€) são 

inferiores aos dos restantes níveis de análise (Tabela 77). 

Tabela 77.Indicadores de prestações sociais da Segurança Social em 2014 

Unidade territorial  

Valor médio anual das pensões (€) 

Valor médio de 

subsídios de 

desemprego (€) 

Valor 

médio de 

subsídios 

de 

doença 

(€) 

Total Invalidez Velhice Sobrevivência HM H M 

Portugal 4 998 4 732 5 787 2 937 3 391 3 636 3 135 860 

Região Centro (NUTS II) 4 412 4 691 5 020 2 656 3 184 3 476 2 902 785 

Viseu Dão Lafões (NUTS III) 3 910 3 817 4 445 2 451 3 062 3 355 2 772 697 

Aguiar da Beira 3 463 3 758 3 912 2 207 2 969 3 410 2 465 732 

Carregal do Sal 3 832 3 941 4 356 2 402 3 015 3 464 2 575 645 

Castro Daire 3 640 3 830 4 058 2 383 2 867 3 248 2 527 876 

Mangualde 4 247 4 153 4 838 2 560 3 079 3 309 2 780 711 

Nelas 4 077 4 118 4 651 2 537 3 147 3 540 2 747 802 

Oliveira de Frades 3 972 3 821 4 579 2 409 3 077 3 252 2 923 765 

Penalva do Castelo 3 556 3 548 4 033 2 289 2 976 3 223 2 569 733 

Santa Comba Dão 4 049 4 129 4 629 2 527 3 313 3 676 2 900 739 

São Pedro do Sul 3 756 3 708 4 246 2 383 2 799 3 473 2 390 660 

Sátão 3 443 3 789 3 857 2 262 3 010 3 271 2 677 760 

Tondela 3 873 3 627 4 416 2 431 2 853 3 075 2 639 760 

Vila Nova de Paiva 3 246 3 677 3 648 2 135 2 539 2 653 2 411 762 

Viseu 4 096 3 752 4 669 2 552 3 177 3 400 2 962 604 

Vouzela 3 873 4 092 4 380 2 407 3 249 3 568 2 935 809 

Região de Coimbra (NUTS III)         

Tábua 3 995  4 242 4 541 2 497 3 078 3 245 2 892 366 

Oliveira do Hospital 4 021 4 554 4 544 2 416 3 125 3 466 2 733 524 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2014 

 

No que diz respeito ao subsídio de desemprego, o valor médio (3015€) é inferior ao valor da região 

de Viseu Dão Lafões (3355€), da região Centro (3184€) e à média nacional (3391€). Verifica-se 

também que este valor é substancialmente mais baixo para a população feminina do que para a 

população masculina (diferença de 889€). O valor médio do subsídio de doença no município de 

Carregal do Sal (645€) é inferior aos valores da média nacional (860€), da região Centro (785€) e 

da região Viseu Dão Lafões (697€).  

Por fim, no que se refere ao rendimento social de inserção, a evolução da proporção de 

beneficiários apresenta um decrescimento entre 2011 e 2015, à escala nacional, regional e local 

(Figura 57). No concelho verifica-se, entre 2011 e 2014, uma proporção de beneficiários superior 

às médias nacional e regionais. Em 2015, existe uma alteração nesta tendência e Carregal do Sal 

passa a registar um valor (28,9‰) abaixo da média nacional (33,3‰) mas superior ao valor da 

região Centro (22,6‰) e de Viseu Dão Lafões (25,6‰),o que significa que por cada 1000 

habitantes em idade ativa apenas 28,9 eram beneficiários de rendimento social de inserção. 
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Figura 57. Evolução da proporção de beneficiários de rendimento social e inserção, da Segurança Social por 1000 

habitantes em idade ativa (‰), entre 2011 e 2015 

Fonte: INE, Instituto de Informática, I.P, 2016 

 

A prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, de 

dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e 

promoção comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades constituem 

as principais prioridades dos serviços de ação social que procuram apoiar os grupos mais 

vulneráveis. De entre estes grupos enumeram-se as crianças, jovens, pessoas com deficiência e 

idosos, bem como a outras pessoas em situação de carência económica ou social, disfunção ou 

marginalização social. Como forma de dar resposta às vulnerabilidades sociais, ao nível municipal 

e nacional, surgiu um conjunto de medidas e programas socias. De seguida, são destacados os 

principais programas de âmbito social presentes no concelho de Carregal do Sal.  

 

Rede Social 

A Rede Social, criada através da Resolução do Conselho de Ministros Nº 197/1997, de 18 de 

Novembro, e da Declaração de Retificação Nº 10-O/1998, é um programa que incentiva os 

organismos do setor público (serviços desconcentrados e autarquias locais), instituições solidárias 

e outras entidades que trabalham na área da ação social a conjugarem os seus esforços para 

prevenir, atenuar ou erradicar situações de pobreza e exclusão e promover o desenvolvimento 

social local através de um trabalho em parceria. Deste modo, a Rede Social propõe que, em cada 

comunidade, as autarquias e as entidades públicas e privadas: 

: “Tenham uma visão partilhada dos problemas sociais que existam nessa área; 

: Definam em conjunto objetivos, prioridade, estratégias e ações; 

: Utilizem de forma mais racional os recursos disponíveis.” 

A nível local, a Rede Social materializa-se através da criação das Comissões Sociais de Freguesias 

e/ou Inter-Freguesias (CSF/CSIF) e dos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), constituindo 
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plataformas de planeamento, e coordenação da intervenção social. A Rede Social tem como 

objetivos: 

: “Combater a pobreza e a exclusão social e promover a inclusão e coesão sociais; 

: Promover o desenvolvimento social integrado; 

: Promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias, competências 

e recursos; 

: Contribuir para a concretização, acompanhamento e avaliação dos objetivos do Plano 

Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI); 

: Integrar os objetivos da promoção da igualdade de género, constantes do Plano Nacional 

para a Igualdade (PNI), nos instrumentos de planeamento; 

: Garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e organização do conjunto de 

respostas e equipamentos sociais ao nível local; 

: Criar canais regulares de comunicação e informação entre os parceiros e a população em 

geral. 

: Para que possam ser atingidos os objetivos identificados anteriormente, é proposta uma 

estratégia participada de planeamento cujos instrumentos fundamentais são o Diagnóstico 

Participado, o Plano de Desenvolvimento Social e os Planos de Ação.” 

O Conselho Local de Ação Social de Carregal do Sal (CLAS), do qual faz parte o município de 

Carregal Sal, aprovou em 2006, o primeiro Plano de Desenvolvimento Social (PDS). Recentemente, 

foi publicado o documento Plano de Desenvolvimento Social 2016/2019 que engloba o Plano de 

Ação 2016/2017.  

O PDS é definido como “um plano estratégico para 3/5 anos no qual se definem as estratégias de 

intervenção, bem como os objetivos a alcançar. É um instrumento de definição conjunta e 

contratualizada de objetivos prioritários, servindo de enquadramento às intervenções para a 

promoção do desenvolvimento social local. O Plano de Desenvolvimento Social enuncia uma 

estratégia para atingir uma situação social desejável, mas realista, nos territórios sobre os quais 

incide.” Para a elaboração deste documento foi adotada uma metodologia participativa e dinâmica, 

através da organização de grupos de trabalho, onde foram convidadas diversas entidades de 

diferentes áreas a dar o seu contributo.  

Tendo em conta o documento Diagnóstico Social do concelho, no qual são identificados os 

principais problemas sociais que afetam a população assim como os principais recursos 

disponíveis para os solucionar, foram formulados cinco Eixos de Desenvolvimento que servem de 

base ao PDS. 
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O Plano de Desenvolvimento Social integra no documento o Plano de Ação, que é responsável por 

definir “as ações, atividades e projetos a desenvolver para concretizar os objetivos e estratégias 

delineadas pelo Plano de Desenvolvimento Social, incidindo sobre os Eixos de Intervenção Prioritária 

definidos no PDS. É elaborado anualmente e permite ainda definir, entidade/s responsável, 

cronograma, resultados, indicadores, recursos humanos e materiais e o público-alvo, permitindo 

tornar mais claro o tipo de participação de cada um dos parceiros.”. Este Plano de Ação foi 

estruturado segundo os seguintes eixos e objetivos estratégicos: 

: Eixo 1 – Promover e aumentar a Empregabilidade, a Qualificação Escolar e Profissional; 

o Até julho de 2019, aumentar o emprego e a formação escolar e profissional; 

o Até julho de 2019 promover a inclusão social e combater a pobreza e a 

discriminação; 

o Até julho de 2019, promover o acesso de pessoas portadoras de deficiências à 

formação profissional e ao emprego; 

o Até julho de 2019, promover o acesso de pessoas portadoras de deficiências à 

formação profissional e ao emprego; 

o Até julho de 2019, diminuir em 5% o abandono, insucesso e o absentismo; 

: Eixo 2 – Fomentar competências pessoais, sociais e parentais: 

o Até julho de 2019, acompanhar 20 % das famílias sinalizadas; 

o Até julho de 2019 promover e combater a pobreza e a inclusão social em 20% de 

famílias sinalizadas; 

o Até julho de 2019 promover a conciliação da vida profissional e familiar; 

: Eixo 3 – Alertar/Prevenir as dependências e comportamentos de risco: 

o Até julho de 2019, contribuir para o desenvolvimento de comportamentos 

saudáveis; 

: Eixo 4 – Desenvolver e criar respostas sociais ao nível da Infância, Juventude, Terceira 

Idade, Deficiência e Saúde Mental: 

o Até julho de 2019, promover a inclusão social e combater a pobreza e a 

discriminação, nas áreas da infância, juventude, 3ª idade, deficiência e na saúde 

mental; 

o Até julho de 2019, fazer o levantamento dos doentes do foro mental e pessoas 

portadoras de incapacidades; 

o Até julho de 2019, promover a ocupação dos tempos livres a 10 jovens; 
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o Até julho de 2019, dinamizar um Voluntariado ativo; 

: Eixo 5 – Incrementar ações de beneficiação e melhoria do parque habitacional: 

o Até julho de 2019, divulgar os Programas Nacionais a nível da habitação; 

o Até julho de 2019, promover a inclusão social e combater a pobreza e a 

discriminação; 

 

Gabinete de Inserção Profissional 

O IEFP tem promovido a criação de estruturas de apoio ao emprego que, em parceria com as 

autarquias e, em estreita cooperação com os Centros de Emprego, prestam apoio a jovens e 

adultos desempregados para a definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho – os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP). 

No concelho de Carregal do Sal, o GIP está localizado no edifício dos Paços do Concelho. 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e Comissão Municipal de Proteção de Idosos 

O município participa, ainda, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), criada pela 

portaria nº 1226-N/2000 de 30/12/2000, é uma instituição oficial, não judicial, com autónima 

funcional, a nível concelhio que promove os direitos e a proteção das crianças e jovens que se 

encontrem em situação de perigo de forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral; 

bem como na Comissão Municipal de Proteção de Idosos (CMPI), criada no sentido de melhorar a 

qualidade de vida dos idosos no concelho de Carregal do Sal. Esta última resulta de uma medida 

proposta no Plano de Ação da Rede Social 2013/2014. A CMPI tem como objetivos gerais: 

: “Proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos idosos; 

: Promover os direitos dos idosos; 

: Prevenir ou responder a situações suscetíveis de afetar a segurança, saúde ou bem-estar 

dos idosos; 

: Combater a exclusão social na população idosa; 

: Manter o idoso na sua habitação e meio natural, em segurança.” 

 

Serviço de Psicologia 

Num espaço próprio no edifício da Câmara Municipal funciona o Serviço de Psicologia que está ao 

dispor da comunidade. Este tem como principal função avaliar e fazer o acompanhamento 

psicológico dos munícipes que sejam encaminhados pelos serviços que intervêm na área social, 
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educacional e da saúde (Rede Social, CPCJ) e encaminhar casos que necessitem de 

acompanhamento multidisciplinar para as instituições adequadas.  

O Serviço de Psicologia estende as suas funções ao Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, 

com quem a Autarquia firmou um protocolo. Para além desta parceria, o Serviço de Psicologia da 

Câmara Municipal também dá apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do 

concelho. 

 

Banco Local de Voluntariado 

No concelho está a ser implementado um Banco Local de Voluntariado (BLV) do concelho de 

Carregal do Sal. Os BLV são um local de encontro entre pessoas que expressam a sua 

disponibilidade e desejam ser voluntárias e as organizações/entidades promotoras de voluntariado, 

nomeadamente Instituições Particulares de Solidariedade Social. O BLV apresenta como principais 

objetivos: 

: “Acolher pedidos de pessoas interessadas em ser voluntárias e receber solicitações de 

voluntários por parte das organizações/entidades que pretendem voluntários” 

: Encaminhar os voluntários para as entidades que os vão receber; 

: Divulgar projetos e oportunidades.” 

 

Protocolos 

O programa Regime de Fruta Escolar visa a distribuição de frutas e produtos hortícolas às crianças 

nos estabelecimentos de ensino, no quadro do regime de distribuição de fruta nas escolas. Aplica-

se aos alunos que frequentam o 1.º ciclo dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

e não pretende substituir programas já existentes, constituindo-se apenas como um reforço. O 

município está inserido na operacionalização/execução do programa, sendo o requerente da 

concessão da ajuda. O programa funcionou nos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, tendo os 

produtos sido fornecidos pela Cooperativa Agrícola de Mangualde. 

A Câmara Municipal do Carregal do Sal e a Ultripo Lda assinaram o Protocolo Ultripo com a 

finalidade de estabelecer uma cooperação para a recolha de roupa, calçado e brinquedos usados 

no município. O município recebe uma compensação financeira anual de 60 euros por cada 

contentor colocado no município e 0,05 cêntimos por cada quilo de produtos recolhidos.  

 

 

 



D02. Caraterização e Diagnóstico 
Plano Estratégico de Carregal do Sal  

176 

IPSS e equipamentos sociais 

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) são constituídas por iniciativa de 

particulares, não sendo a sua administração exercida nem pelo Estado nem por nenhuma autarquia 

local e não tendo em vista fins lucrativos, predominando sempre o propósito de Solidariedade e 

Justiça Social. 

Todas as freguesias do concelho possuem Instituições de Solidariedade Social nas várias 

valências: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de Atividades 

Ocupacionais, Serviço de Apoio Domiciliário, Creche e Jardim de Infância. 

Como demonstrado na caraterização demográfica realizada neste documento, um dos principais 

desafios do concelho é o envelhecimento da população. Para colmatar, atenuar e/ou minimizar um 

pouco essa problemática, a população idosa do concelho, conta com um conjunto alargado e 

diversificado de respostas sociais, as quais dão resposta às necessidades desta população. 

Existem também IPPS que prestam serviços de apoio na área dos deficientes e crianças e que 

serão apresentadas de seguida. 

Na área da solidariedade social, na vila situa-se a Santa Casa da Misericórdia que presta apoio 

social à população do concelho, nomeadamente a quem necessite de frequentar a estrutura 

residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário, cantina social e arrendamento de casa 

própria. “O Ninho” também é uma infraestrutura pertencente à Santa Casa da Misericórdia que 

presta apoio a crianças, através das valências de creche e jardim-de-infância. No entanto, 

atualmente, este equipamento não se encontra em funcionamento. Ainda na freguesia de Carregal 

do Sal, funciona a Cáritas Paroquial de Parada e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Carregal do Sal. 

Na freguesia de Beijós, a Cáritas Paroquial de Beijós apoia 40 idosos, tanto na vertente do serviço 

de apoio domiciliário como no centro de dia.  

  

Figura 58. Equipamentos de solidariedade social na vila de Carregal do Sal 

Fonte: SPI, 2016 
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Na freguesia de Oliveira do Conde, funciona outra Cáritas Paroquial, com a valência de centro de 

dia, a Fundação José Nunes Martins, com a valência de lar de idosos, e um polo da Associação 

de Paralisia Cerebral de Viseu que acolhe 15 pessoas na Unidade Residencial e 30 no Centro de 

Atividades Ocupacionais (CAO). A estrutura da Unidade Residencial destina-se a acolher jovens 

com deficiência física e/ou psíquica, que se encontrem impedidos temporária ou definitivamente 

de residir no seu meio familiar, disponibilizando condições que contribuam para a qualidade de 

vida e integração social dos clientes. O LAR do polo de Oliveira do Conde abrange os concelhos 

de Nelas, Carregal do Sal, Tondela, Santa Comba Dão e Mortágua. O CAO constitui uma resposta 

social, tendo como principal objetivo desenvolver e disponibilizar condições que colaborem para a 

qualidade de vida dos seus clientes através da execução de atividades que proporcionem o 

desenvolvimento das suas aptidões. O C.A.O. do Pólo de Oliveira do Conde dá resposta aos 

concelhos de Nelas, Carregal do Sal e Santa Comba Dão. 

O Centro Social Professora Elisa Barros Silva desenvolve atividade na freguesia de Cabanas de 

Viriato com serviços de apoio a idosos (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e serviço de 

apoio domiciliário). Embora também tenha uma creche, atualmente, esta valência de apoio à 

infância não se encontra em funcionamento. Ainda nesta freguesia, encontra-se a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato. 

  

Figura 59.APCV – polo de Oliveira do Conde e Centro Social Professora Elisa Barros Silva 

Fonte: SPI, 2016 

 

A Cáritas Paroquial de Parada desenvolve atividades de apoio à terceira idade que se traduzem na 

dinamização de duas respostas sociais, designadamente o Serviço de Apoio Domiciliário e Lar de 

Idosos. 

 

 

4.7.3. SÍNTESE 

O fomento de uma economia com níveis elevados de emprego que assegure a coesão social e 

territorial, com vista ao crescimento inclusivo, é uma das prioridades da Europa 2020 e com os 
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quais as estratégias a escalas inferiores, como a municipal, se devem alinhar. A educação e a 

inclusão social são fundamentais neste âmbito. Como tal, analisou-se a situação do concelho e 

destaca-se o seguinte: 

: A população residente em Carregal do Sal carateriza-se por deter níveis de escolaridade 

mais baixos (1ºCEB - 32% da população) ou mesmo não ter completado qualquer nível 

de ensino (22,5%). A esta situação, acresce uma taxa de analfabetismo acima da média 

nacional e das sub-regiões. Apesar de a taxa de analfabetismo ser superior à média 

nacional, é de realçar que, nas últimas décadas, tem regredido de uma forma constante 

em todas as freguesias do concelho. Quanto à taxa de abandono escolar também se tem 

verificado um decréscimo nas últimas décadas. 

: O município tem vindo a realizar um conjunto de investimentos nas infraestruturas 

escolares de modo a melhorar as condições oferecidas à população. Entre os diversos 

investimentos realizados destaca-se, no âmbito do QREN, as obras de 

recuperação/reabilitação do ex-Colégio Nun´Alvares, atual Centro Educativo Nun´Alvares.  

: No que diz respeito à proteção social, cerca de 35% da população residente no concelho 

beneficia de prestações sociais (pensões de invalidez, de velhice e sobrevivência, subsídio 

de desemprego e rendimento social de inserção), sendo que cerca de 69% correspondem 

a pensões de velhice, um valor associado ao elevado índice de envelhecimento concelho 

(187,7). Quanto ao subsídio de desemprego, este abrange 5,7% da população residente 

no concelho (2014). 

: Todas as freguesias do concelho possuem Instituições de Solidariedade Social que 

procuram dar respostas às necessidades da população nas várias valências: Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Centro de Atividades Ocupacionais, 

Serviço de Apoio Domiciliário, Creche e Jardim de Infância,  

: Através de diversas iniciativas, também o município tem Carregal do Sal tem procurado 

oferecer um conjunto de respostas sociais no sentido de minimizar as necessidades da 

população mais vulnerável. 
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 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

5.1. ANÁLISE SWOT 

Perante o diagnóstico realizado apresentam-se os principais pontos fortes, áreas de melhoria, ameaças e oportunidades (análise SWOT – Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) relativos ao enquadramento do concelho de Carregal do Sal. 

PONTOS FORTES 

Território e população Emprego e Competitividade Sustentabilidade e Ambiente Ordenamento do Território e 

Obras Públicas 

Cultura Educação e Inclusão Social 

Localização geográfica 

privilegiada, na região Centro 

do país, com uma boa rede 

de infraestruturas 

viárias/ferroviárias e ligação 

aos principais centros 

urbanos regionais 

Existência de um conjunto 

diversificado de áreas de 

localização empresarial no 

concelho (zonas industriais 

de Sampaio; de S. 

Domingos; e da Gândara). 

100% da população do 

concelho de Carregal do Sal 

está servida pelo sistema de 

abastecimento de água 

Existência de uma área 

protegida integrada na Rede 

Natura 2000 – Sítio de 

Importância Comunitária de 

Carregal do Sal 

Diversidade de elementos de 

património imóvel 

classificado, cultural, 

imaterial e natural capazes 

de potenciar a atratividade 

turística 

Investimento público na 

requalificação da rede 

escolar 

Afirmação de Carregal do Sal 

como centro urbano 

complementar, na 

estruturação do território 

regional 

Existência serviço de apoio 

às empresas, de âmbito local 

(Gabinete de Apoio ao 

Empresário). 

Boa qualidade da água do 

sistema de abastecimento 

público (100% da água é 

segura) 

Existência de um Plano 

Especial de Ordenamento da 

Albufeira da Aguieira que 

permite salvaguardar e 

potencializar os recursos 

naturais existentes 

Presença equipamentos 

culturais  formais (Centro 

Cultural, Museu e Biblioteca 

Municipal, etc.) e informais 

de apoio às atividades 

culturais (sedes das 

associações culturais, 

recreativas e desportivas) e 

desportivas (pavilhão e 

piscinas municipais, campo 

de futebol…) 

Existência de equipamentos 

escolares que abrangem 

todos os níveis de ensino 

obrigatório 

Enquadramento 

morfoestrutural, geológico e 

climático que favorecem as 

condições necessárias para 

a agricultura, em particular a 

vitivinicultura – região 

demarcada do Dão 

Proximidade a importantes 

polos do SCT regional, que 

facilitam o estabelecimento 

de sinergias e o reforço de 

oportunidades de inovação 

para as empresas e 

instituições locais 

97% da população residente 

em Carregal do Sal encontra-

se abrangida por sistema de 

drenagem de águas 

residuais 

Existência de um Plano 

Regional de Ordenamento 

Florestal para a região do 

Dão e Lafões, na qual o 

concelho de Carregal do Sal 

se integra, e cujo objetivo é 

gerir os espaços florestais no 

sentido de aumentar a sua 

diversidade, garantindo, de 

modo sustentável e equilíbrio 

multifuncional 

Presença de mais de 3 

dezenas de associações 

culturais, recreativas e 

desportivas 

Taxa de abandono escolar de 

0,6%, abaixo da média 

nacional e regional 
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Presença de um conjunto de 

equipamentos e serviços 

estruturantes à escala 

municipal, ligados à 

administração local e central, 

educação, cultura, 

solidariedade social, 

desporto 

Especialização económica - 

setor das atividades de 

consultoria, científicas, 

técnicas e similares (M), 

indústrias transformadoras 

(C) e outras atividades de 

serviços (S),Setor da 

agricultura (A) 

Redução de cerca de 9% na 

recolha de RSU (2011-2014) 

Aproveitamento dos recursos 

financeiros disponíveis 

(QREN e Portugal 2020) para 

a execução de obras 

públicas 

 Baixa taxa de retenção e 

desistência no ensino básico 

regular (9,5%) 

comparativamente à média 

nacional (10%), no ano letivo 

2013/2014 

Diminuição da taxa de 

repulsão interna, entre 2001 e 

2011 

Importância da agricultura, 

em especial vinha, floresta e 

hortifruticultura para a 

economia do concelho 

Consumo médio de energia 

elétrica corresponde a 2393, 

9 kWh por habitante, um valor 

significativamente inferior ao 

da região Dão Lafões (2014) 

Aposta em instrumentos de 

regeneração urbana  

 Diminuição da taxa de 

analfabetismo no concelho 

(13, 3% em 1991 e 7,6%, em 

2011) 

 Taxa de sobrevivência das 

empresas (nascidas 2 anos 

antes) de 53,62%; superior à 

média nacional (52,3%) 

Decréscimo do consumo de 

energia elétrica por habitante 

(2%) no concelho (2011-

2014), superior à média sub-

regional (1%). 

  Existência de um Gabinete 

de Inserção Profissional (GIP) 

em Carregal do Sal 

 Saldo positivo entre os 

valores verificados nas 

exportações e importações 

Emissões de GEE (dióxido de 

carbono, metano e COVNM) 

do concelho inferiores à 

média nacional 

  Existência de IPSS em todas 

as freguesias do concelho 

que dão respostas às 

necessidades da população 

 Aumento do volume de 

exportações entre 2014-2015 

(13,3%) 

Aumento das despesas em 

ambiente por parte do 

município 

  Funcionamento do CLAS e 

existência de um Plano de 

Desenvolvimento Social 

 Taxa de desemprego no 

concelho (11,2%) inferior à 

média nacional (13,2%), em 

2011 

Integração do concelho em 

áreas com caraterísticas 

particulares relacionadas 

com o potencial dos recursos 

florestais – Terras do Dão e 

Alto Alva 

   

  Criação de duas ZIF 

(Carregal do Sal – Mondego 

e Carregal do Sal), 

instrumento de política 

florestal que visa garantir 

uma gestão eficiente dos 

espaços florestais à escala 

da paisagem e uma 

aplicação coerente dos 

apoios públicos ao 

desenvolvimento florestal. 
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ÁREAS DE MELHORIAS 

Território e população Emprego e Competitividade Sustentabilidade e Ambiente Ordenamento do Território e 

Obras Públicas 

Cultura Educação e Inclusão Social 

Padrão de mobilidade 

associado ao uso de 

transportes privados, 

nomeadamente, automóvel 

ligeiro 

Ausência de um espaço de 

incubação de empresas no 

concelho 

Baixa proporção de RSU 

recolhidos seletivamente 

(7,5%, 2014) 

IGT de nível municipal em 

vigor já não retrata a 

realidade do município e que 

existe, também, a 

necessidade de estabelecer 

a sua conformidade com 

planos de ordem superior – 

em revisão 

Baixo investimento nas 

atividades culturais, criativas 

e desportivas 

Inexistência de ensino 

profissional no concelho 

direcionado para as 

necessidades do mercado 

de trabalho local 

Inexistência de transporte 

público regular entre as 

freguesias e a sede concelho 

Zona industriais com lotes 

desocupados 

Necessidade de sensibilizar a 

população para a recolha 

seletiva e envolver também a 

indústria no que se refere ao 

pré-tratamento de resíduos 

Falta de recursos humanos e 

constrangimentos nas 

contratações para a 

execução de obras 

municipais 

Existência de um 

polidesportivo descoberto em 

todas as freguesias do 

concelho, com baixa 

procura/utilização, e estado 

de conservação débil de 

alguns deles 

Baixos níveis de 

escolaridade, com 

predomínio do ensino básico 

do 1º ciclo (32%) ou mesmo 

a ausência de qualquer nível 

de ensino (22,5%) 

Diminuição da população 

residente em 5% entre 2001 e 

2011 

Inexistência de uma 

associação de 

empresas/empresários que 

promova o trabalho em rede 

Diminuição do número de 

dias com registo “muito bom” 

e “bom” no que diz respeito à 

qualidade do ar (2014-2015) 

Estado de degradação e 

abandono do edificado das 

zonas centrais dos 

aglomerados dispersos por 

todo o concelho 

Desarticulação entre as 

associações, gerando, por 

vezes, sobreposição de 

atividades promovidas 

Taxa de analfabetismo 

feminino supera de forma 

significativa a masculina, 

sendo que, no concelho de 

Carregal do Sal, a 

disparidade corresponde a 

um valor superior ao dobro 

da taxa de analfabetismo 

masculina (4,8% face a 10%) 

Estrutura etária envelhecida Diminuição de 8% no volume 

de negócios das empresas 

do concelho (2010-2014) 

Estado de conservação do 

parque edificado, 

nomeadamente dos 

aglomerados 

crescentemente 

despovoadas 

Instrumentos de apoio à 

reabilitação urbana 

 Elevada proporção da 

população portuguesa em 

risco de pobreza ou exclusão 

social (27,5%) e em risco de 

pobreza, após as 

transferências sociais (20%) 

Taxa de atração de 

população de cerca de 5%, 

em 2011, valor inferior à 

média regional e 

significativamente inferior ao 

registado no ano censitário 

de 2001 

Taxa de atividade de 39,2%, 

que corresponde a umas das 

mais baixas taxas de 

atividade da região Dão 

Lafões (2011) 

Necessidade de 

reestruturação da rede de 

águas residuais - ETAR 

  Baixa proporção da 

população residente (8%) 

que beneficia de prestações 

sociais familiares 
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Necessidade de melhorias 

noa Extensão de Saúde de 

Cabanas de Viriato, quer em 

termos físicos como de 

funcionamento 

Taxa de emprego de 40,3%, 

valor inferior ao registado em 

Portugal (48,5%), na região 

Centro (46,8%) e Viseu Dão 

Lafões (43,9%), em 2011 

Necessidade de despoluição 

de massas de água 

  35% da população residente 

no concelho beneficia de 

prestações sociais (pensões 

de invalidez, de velhice e 

sobrevivência, subsídio de 

desemprego e rendimento 

social de inserção), sendo 

que cerca de 69% 

correspondem a pensões de 

velhice (2014) 

 Desemprego atinge 

principalmente a população 

com mais de 55 anos 

   Subsídio de desemprego 

abrange 5,7% da população 

residente no concelho (2014) 

 Maioria dos desempregados 

inscritos no Centro de 

Emprego e Formação 

Profissional tem esse registo 

há mais de um ano 

   Valores médios das pensões 

sociais, do subsídio de 

desemprego e de doença 

inferiores às médias nacional 

e regionais 

 Disparidade nos ganhos 

médios mensais femininos e 

masculinos (diferença de 

889€, em 2014) 

   Tendência de 

envelhecimento populacional 

com consequente aumento 

do índice de dependência de 

idosos e aumento de pressão 

sobre os sistemas sociais 
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OPORTUNIDADES 

Território e população Emprego e Competitividade Sustentabilidade e Ambiente Ordenamento do Território 

e Obras Públicas 

Cultura Educação e Inclusão 

Social 

Crescente êxodo urbano 

(procura do espaço rural 

para a fixação de 

população urbana) 

Políticas favoráveis e 

investimento público crescente 

na área do apoio à inovação e ao 

empreendedorismo 

Existência de apoios 

comunitários que facilitam a 

reconversão para fontes de 

energia renovável no sector 

público e privado 

Existência de apoios 

comunitários para 

reabilitação urbana 

Alterações nos padrões de 

consumo e motivações da 

procura turística: maior procura 

por destinos que contemplem 

experiências únicas e 

diferenciadoras (turismo 

cultural, de natureza, etc.) 

Apoio da UE à formação e 

aprendizagem ao longo da 

vida e às competências 

humanas 

Programa Nacional para a 

Coesão Territorial – 

evidência de desequilíbrios 

e aposta em políticas para 

a coesão e discriminação 

positiva de territórios do 

interior 

Aposta na Investigação e 

produção científica em setores 

chave – Programa Horizonte 

2020 

Maior consciencialização dos 

cidadãos para as questões 

éticas e ambientais 

Novas dinâmicas sociais – 

população qualificada que 

procura locais com 

qualidade de vida longe 

dos grandes centros. 

 Existência de políticas 

nacionais de combate ao 

insucesso escolar que 

garantem a deteção 

precoce de alunos com 

dificuldades económicas 

e/ou de aprendizagem 

 Oportunidades de valorização de 

recursos endógenos em diversos 

setores económicos 

Investimento no Mercado de 

Carbono 

Apoios existentes para a 

consolidação das redes 

de serviços de 

proximidade 

   

 Fontes de financiamento para o 

investimento em áreas de 

acolhimento empresarial, visando 

capacitar e melhorar as 

condições de instalação das 

empresas, bem como potenciar 

economias de aglomeração e de 

rede, com impacto na 

competitividade das PME 

Valorização dos recursos 

endógenos num quadro que 

promova o equilíbrio entre a 

preservação do património 

natural e desenvolvimento de 

atividades económicas. 

Território natural (SIC) – 

aposta na conservação da 

natureza e valorização 

turística de áreas 

singulares 

  

 Aumento da procura por mão-de-

obra especializada em setores 

estratégicos 

Existência de financiamento 

para melhorias nas 

infraestruturas básicas 

   

 Proximidade a instituições de 

ensino superior que podem gear 

transferência de 

conhecimento/tecnologia 

relevantes para as empresas do 

concelho 

    

 Meios e fontes de financiamento 

do empreendedorismo e de 

apoio qualificação e à inovação 
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AMEAÇAS 

Território e população Emprego e Competitividade Sustentabilidade e Ambiente Ordenamento do Território e 

Obras Públicas 

Cultura Educação e Inclusão Social 

Concorrência de outros 

centros urbanos e regiões 

Crise económica mundial, 

com consequências a todos 

os níveis, principalmente em 

relação ao emprego 

Impacto das alterações 

climáticas sobre os recursos 

naturais do planeta 

Concorrência de outros 

centros urbanos e regiões 

Concorrência de outros 

centros urbanos e regiões 

Aprofundamento das 

problemáticas de coesão 

social – nomeadamente pela 

continuada perda do poder 

de compra da população 

portuguesa e a recessão em 

que se encontra a economia 

nacional 

Características físicas e 

humanas (densidade 

populacional, a demografia, 

o povoamento, socio-

economia e as 

acessibilidades) que 

classificam o concelho como 

um território de interior 

(PNCT) 

Forte concorrência dos 

concelhos limítrofes na 

atração de investimento e 

empresas 

Baixos investimentos nos 

espaços florestais, 

financiados por apoios 

públicos 

Concentração de apoios 

financeiros nas sedes de 

concelho 

Centralização dos 

investimentos nos principais 

aglomerados urbanos 

Carácter fundamentalmente 

macro das políticas de 

emprego, sendo definidas no 

espectro europeu e nacional 

e implementadas através de 

ciclos diferenciados. Este 

facto pode comprometer 

algumas especificidades 

locais 

Progressiva centralização de 

serviços públicos 

provocando fecho dos 

serviços em áreas pouco 

populosas do interior 

Impacto do aumento do 

preço da energia nas 

dinâmicas de investimento 

   Elevada proporção da 

população portuguesa em 

risco de pobreza ou exclusão 

social (27,5%) e em risco de 

pobreza, após as 

transferências sociais (20%) 

Centralização dos 

investimentos nos principais 

aglomerados urbanos 

Desencontro entre a oferta e 

a procura de qualificações no 

mercado de trabalho 

    

 Concorrência de outros 

territórios ao nível da 

especialização em atividades 

económicas como o turismo 
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5.2. PRINCIPAIS DESAFIOS DE DESENVOLVIMENTO 

A aplicação das orientações definidas pela Estratégia Europa 2020 deve ser realizada em diversas 

escalas. A agenda europeia define um conjunto de indicadores e metas claras e facilmente 

mensuráveis para avaliar a evolução do cumprimento dos objetivos com os quais os Estados-

Membros se comprometeram. No âmbito do Portugal 2020, assumiram-se metas adequadas às 

especificidades do território.  

Deste modo, optou-se por utilizar esses mesmos indicadores para avaliar o percurso de 

desenvolvimento do concelho de Carregal do Sal, com destaque para a situação atual no que diz 

respeito ao cumprimento das metas da estratégia de desenvolvimento nacional. A tabela abaixo 

apresenta a matriz de correlação entre o quadro municipal atual e as metas da Europa 2020. 
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TEMÁTICA INDICADORES 

União Europeia Portugal Quadro Municipal – Carregal do Sal 

Metas 

Situação 

atual 

Metas 

Situação 

atual
19

 

Situação 

atual 

Observações 

Emprego 

Taxa de 

emprego 

75% da 

população 

entre os 20 e 

os 64 anos 

deverá estar 

empregada 

69,2 

(2014) 

Nível de 

75% 

67,6 

(2014) 

40,3 

(2011) 

O concelho de Carregal do Sal apresenta uma taxa de desemprego de 40,3%, valor inferior 

ao registado em Portugal (48,5%), na região Centro (46,8%) e na região Viseu Dão Lafões 

(43,9%). 

 

Indicador/Fonte: Fonte: Taxa de Emprego, Pordata, 2015. 

I&D/ 

Inovação 

I&D em % do 

PIB 

3% do PIB 

da UE 

(publico e 

privado) 

deverá ser 

investido em 

I e I&D 

2,03% 

(2013) 

2,7% a 

3,3% 

Meta 3% 

1,9% 

(2013) 

0,48% 

(2012) 

Este indicador não se encontra disponível à escala do município. Contudo, como valor de 

referência atual de investimento em I&D aponta-se o registado na sub-região de Dão Lafões 

(da qual se integrava o concelho de Carregal do Sal) de apenas 0,48%, um valor muito 

desfavorável relativamente às metas estabelecidas.  

 

Indicador/Fonte: Proporção da despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) no PIB (%) em 2010. 

INE, Min. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Mudanças 

climáticas/ 

energia 

Metas de 

redução das 

emissões de 

CO2 

Diminuição 

de 20% dos 

gases com 

efeito de 

estufa em 

relação a 

valores de 

1990 

80,2 

(2013) 

+1,0% 

(variação 

% em 

emissões 

não 

CELE) 

109,7 

(2013) 

n.d. 

Carregal do Sal apresenta valores baixos de “Emissões de Poluentes Atmosféricos por 

Concelho. Destacam-se as emissões de dióxido de carbono (CO2) como as mais 

significativas no concelho (236 t/km
2
). Neste sentido, Carregal do Sal corresponde aos 

concelhos com menores emissões de metano à escala nacional. 

 

Indicador/Fonte: Fonte: APA, Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho em 2009, 2011. 

Energias 

renováveis 

20% da 

energia 

proveniente 

de fontes 

renováveis 

15% 

(2013) 

31% 

27% 

(2014) 

n.d. 

Apesar de este indicador não se encontrar disponível à escala do município, aponta-se o 

valor da produção de energia elétrica através de fontes renováveis para a região Centro - 8 

823 KWh 

 

 Indicador/Fonte: Produção bruta de eletricidade (kWh) por Localização geográfica (NUTS - 

2013) e Tipo de produção de eletricidade,- DGEG. 

Eficiência 

energética 

(redução do 

consumo de 

Aumento de 

20 % da 

eficiência 

energética, 

1566,5 

Mtep 

(2013) 

Aumento 

de 20 % - 

Redução 

de 6 

20,7 

Mtep 

(2014) 

n.d. 

No concelho de Carregal do Sal, em 2014, o consumo médio de energia elétrica corresponde 

a 2393, 9 kWh por habitante, um valor significativamente inferior ao da região Dão Lafões 

que era de 3683,1 kWh/habitante. Em termos de evolução, no período de 2004 a 2014, a 

redução do consumo de energia elétrica foi de cerca de 2% enquanto ao nível da NUTS III a 

diminuição corresponde a cerca de 1%. 

 

                                                                                 
19 Fonte: Eurostat, 2016 
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energia em 

Mtep) 

equivalente 

a 368 Mtep 

Indicador/Fonte: INE/DGEG, 2016. 

Educação 

Abandono 

escolar precoce 

(%) 

Redução 

para 10% 

10,9% 

(2015) 

Nível de 

10% 

14,4% 

(2015) 

0,6% 

(2011) 

Em 2011, no concelho de Carregal do Sal a taxa de abandono escolar era de 0,6% situando-

se abaixo da média nacional, da região Centro e da região Dão Lafões. 

 

Indicador/Fonte: Taxa de abandono escolar em 2011. INE - Recenseamento da População e Habitação. 

Ensino superior 

Pelo menos 

40% da 

população 

entre os 30 e 

34 anos com 

o nível 3 de 

formação 

completo 

(secundário) 

38,5% 

(2015) 

40% 

31,3% 

(2015) 

5,7% 

(2011) 

De acordo com os Censos de 2011, apenas 5,7% da população do concelho de Carregal 

do Sal detém o ensino superior, uma situação que determina um posicionamento bastante 

desfavorável tendo em conta as metas nacionais e europeias relativamente ao nível das 

qualificações da população. 

 

 Indicador/Fonte: Proporção da população residente com o ensino superior completo (%) em 2011. INE 

- Recenseamento da População e Habitação 

Redução 

da 

pobreza e 

exclusão 

social 

Redução da 

população em 

risco de pobreza 

e exclusão 

social 

Menos 

20 

milhões 

de 

pessoas 

em risco 

de 

pobreza 

e 

exclusão 

social 

44792 

milhares 

(em 

2014) 

Menos 

200.000 

pessoas 

997 

milhares 

(2015) 

43% 

(2014) 

Este indicador não se encontra disponível à escala do município. Contudo, para se 

caracterizar a situação atual do município de Carregal do Sal, calculou-se a percentagem de 

população residente que se encontra a beneficiar de transferências sociais da Segurança 

Social, nomeadamente pensões sociais, subsídio de desemprego e rendimento social de 

inserção. De acordo com os dados disponibilizados a situação não é, atualmente, muito 

favorável: em 2014, aproximadamente 35% da população residente do concelho de Carregal 

do Sal beneficia de prestações sociais.  

 

Indicador/Fonte: Beneficiários das pensões sociais, subsídio de desemprego e rendimento social de 

inserção em 2014. INE – Anuário Estatístico da Região Centro. 
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 PRÓXIMOS PASSOS 

O desenvolvimento dos trabalhos para a elaboração do Plano Estratégico de Carregal do Sal organiza-

se em quatro etapas desenvolvidas sequencialmente, tal como apresentado na Figura 1. 

Assim, a transição entre a etapa 1.2. Caraterização e diagnóstico e a etapa 1.3. Elaboração do Plano 

Estratégico do concelho e planos setoriais associados será feita através da realização de sessões de 

trabalho temáticas, envolvendo os vários agentes que contribuem para a dinamização do território 

identificados na fase inicial do trabalho. Nestas sessões será feita a apresentação e discussão dos 

resultados da caraterização e diagnóstico do concelho e terão também como objetivo a recolha de 

contributos e sugestões/potenciais propostas de ações a integrar nos planos de ação.  

Como tal, pretende-se que haja uma definição conjunta de estratégia de desenvolvimento do 

concelho, das estratégias setoriais e identificação de projetos estruturantes, a implementar a curto, 

médio e longo prazo, que concorram para afirmar o concelho de Carregal do Sal como um território 

competitivo e coeso. Os contributos recolhidos serão integrados no plano de ação do Plano 

Estratégico do concelho e planos setoriais associados, que corresponde à etapa 1.3, à qual estarão 

associadas as seguintes tarefas: 

: Definição e priorização de domínios e desafios estratégicos para o desenvolvimento integrado 

do concelho; 

: Definição da visão municipal e objetivos estratégicos; 

: Identificação da carteira de projetos e desenvolvimento de fichas individualizadas de projeto; 

: Estimativa preliminar do investimento e possíveis fontes de financiamento; 

: Planeamento e priorização da implementação dos projetos; 

: Definição do modelo de cooperação institucional e comunicação; 
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Anexos 

 

: Programa Nacional para a Coesão Territorial: medidas 

Medida  

Eixo 1. Um Território do Interior + Coeso 

Nº 1.1 Incentivos à fixação em zonas carenciadas 

Nº 1.2 Aperfeiçoamento profissional e atualização de conhecimentos em contexto de prática clínica 

Nº 1.3 Incentivo para colocação em zona carenciada 

Nº 1.4 Apoio à Mobilidade Geográfica 

Nº 1.5 Perspetivar Escolas com Turmas Mais Pequenas 

Nº 1.6 Reforma dos Programas Curriculares 

Nº 1.7 Centros Qualifica 

Nº 1.8 Ensino Profissional 

Nº 1.9 Apoio a Internacionalização do Ensino Superior 

Nº 1.10 Universidades de Verão 

Nº 1.11 Rede Universitária do Interior 

Nº 1.12 Reforçar a valorização do ensino politécnico e a sua ligação ao tecido económico, social e cultural 

Nº 1.13 Captação de alunos para Instituições de Ensino Superior de regiões do interior 

Nº 1.14 Apoio aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) 

Nº 1.15 Promover o desporto no interior transfronteiriço 

Nº 1.16 Valorizar os centros de alto rendimento do interior 

Nº 1.17 Prevenção e investigação criminal 

Nº 1.18 Organização judiciária 

Nº 1.19 Reforço da rede de Julgados de Paz 

Nº 1.20 Reinserção social, empregabilidade de reclusos 

Nº 1.21 Reforçar as competências nos serviços de registo 
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Nº 1.22 Transferência de serviço público 

Nº 1.23 Serviços e condições de trabalho 

Nº 1.24 Deslocalização de serviços do Ministério da Agricultura e Ambiente 

Nº 1.25 Intercâmbio solidário entre IPSS 

Nº 1.26 Uniformização dos "mapas" administrativos 

Nº 1.27 Balcão Cidadão Móvel 

Nº 1.28 Espaços do Cidadão 

Nº 1.29 Georreferenciação de prédios rústicos (cadastro simplificado) 

Nº 1.30 Manutenção de serviços públicos de proximidade 

Nº 1.31 Processo contraordenacional da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Nº 1.32 Proximidade das Forças de Segurança Pública no Interior 

Nº 1.33 Centro de Formação de Portalegre/Escola da Guarda Nacional Republicana 

Nº 1.34 Escola Nacional de Bombeiros 

Nº 1.35 Equipas de Intervenção Permanente 

Nº 1.36 Habitação Jovem 

Nº 1.37 Portal do Imobiliário Público 

Eixo 2. Um Território do Interior + Competitivo 

Nº 2.1 Turismo Natureza 

Nº 2.2 Qualificação de profissionais de turismo 

Nº 2.3 Rede de Hotéis Escola 

Nº 2.4 Programa "Revive" 

Nº 2.5 Programação e Eventos de Interesse Turístico 

Nº 2.6 Plataforma de reserva de património 

Nº 2.7 Programa de captação de congressos internacionais e eventos 

Nº 2.8 Turismo Equestre 

Nº 2.9 "Pelos Caminhos de Portugal" 

Nº 2.10 Turismo Termal e de Bem-estar 

Nº 2.11 Turismo Sénior 

Nº 2.12 Programa de Dinamização Turística das Aldeias Portuguesas 
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Nº 2.13 Valorização do Turismo Rural no Interior 

Nº 2.14 Campanha promocional - Interior + 

Nº 2.15 Formação profissional direcionada 

Nº 2.16 Rede de Formação e de Capacitação de RH para a Indústria 4.0 

Nº 2.17 Rejuvenescimento empresarial agrícola 

Nº 2.18 Qualificação e Gastronomia Local 

Nº 2.19 Adequação da oferta de ensino e formação 

Nº 2.20 Estímulo ao Emprego I 

Nº 2.21 Contrato-Geração 

Nº 2.22 Revitalização do Comércio Local de Proximidade 

Nº 2.23 Programa "Semente" 

Nº 2.24 Incentivos à criação de emprego - SI 2E´s 

Nº 2.25 Incentivos à criação ou expansão/modernização de micro e pequenas empresas existentes - SI 2E´s 

Nº 2.26 Abertura de avisos específicos para Territórios do Interior - Portugal 2020 

Nº 2.27 Portugal 2020 / I&DT e Inovação 

Nº 2.28 Rede de Apoio ao empreendedorismo/Rede Nacional de FabLabs e Makers 

Nº 2.29 Contratação Pública 

Nº 2.30 Rede de Escolas Superiores Agrárias e INIAV 

Nº 2.31 Laboratório Colaborativo para a Agricultura de Precisão 

Nº 2.32 Laboratório Colaborativo para a Agricultura de Montanha 

Nº 2.33 Programa de Dinamização Económica da Diáspora 

Nº 2.34 Diáspora Promove 

Nº 2.35 Estatuto de "Jovem Empresário Rural" 

Nº 2.36 Elevar o montante máximo por projeto de pequenos agricultores - PDR 2020 

Nº 2.37 Elevar o valor base do prémio para jovens agricultores - PDR 2020 

Nº 2.38 Alterações nos apoios da PAC - I 

Nº 2.39 Alterações nos apoios da PAC - II 

Nº 2.40 Alterações nos apoios da PAC - III 
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Nº 2.41 Banco de Terras 

Nº 2.42 Plano Nacional de Regadio 

Nº 2.43 Circuitos Curtos - PDR 2020 

Nº 2.44 Circuitos comerciais de Proximidade - Economia Colaborativa 

Nº 2.45 Instalação de sistemas agroflorestais 

Nº 2.46 Reforço da lei das ZIF 

Nº 2.47 Reforçar o Programa de Sapadores florestais 

Nº 2.48 Regime transitório de incentivo à promoção do registo de prédios rústicos 

Nº 2.49 Conselhos Diretivos de Baldios: Contratos de Emprego e Inserção 

Nº 2.50 Loja Online para Produtos do Interior 

Nº 2.51 Atração de Investimento Estrangeiro para os Territórios do Interior 

Nº 2.52 Rede de divulgação e aconselhamento Empresarial e Agrícola 

Nº 2.53 Plataforma de divulgação de parques e zonas industriais (Global Parques) 

Nº 2.54 Incentivos fiscais em sede de IRC 

Nº 2.55 Refuncionalização e requalificação de equipamentos públicos 

Nº 2.56 Pactos para o Desenvolvimento e a Coesão Territorial (PDCT) em territórios do interior 

Nº 2.57 Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDU) em territórios do interior 

N º 2.58 Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU) em territórios do interior 

Nº 2.59 Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) Rurais 

Nº 2.60 Portugal 2020 – Inovação empresarial e empreendedorismo / critérios de mérito na aprovação de candidaturas 

Nº 2.61 Portugal 2020 - Qualificação e Internacionalização / critérios de mérito na aprovação de candidaturas 

Eixo 3. Um Território do Interior + Sustentável 

Nº 3.1 Políticas ativas na fruição de áreas protegidas 

Nº 3.2 Promoção da marca Natural.pt 

Nº 3.3 Valorização da Paisagem Rural 

Nº 3.4 Aproximar as populações do interior das suas áreas protegidas 

Nº 3.5 Reforço da Vigilância da Natureza 

Nº 3.6 Mapa dos Valores Ambientais e Culturais 



D02. Caraterização e Diagnóstico 
Plano Estratégico de Carregal do Sal  

193 

Nº 3.7 Promoção de áreas com interesse para a Conservação da Natureza 

Nº 3.8 Dinamizar a investigação no domínio da Conservação da Natureza e Serviços de Ecossistemas 

Nº 3.9 Alargamento da Rede Piloto MOBI.e 

Nº 3.10 Assegurar a sustentabilidade dos sistemas multimunicipais 

Nº 3.11 Valorização da Biomassa Florestal 

Nº 3.12 Planos Regionais de Ordenamento Florestal 

Nº 3.13 Parques agro ecológicos municipais e intermunicipais 

Nº 3.14 Valorização do Capital Territorial 

Nº 3.15 Redes Portuguesas de Museus, Teatros, Cineteatros Municipais, Arquivos, Bibliotecas e Cineclubes 

Nº 3.16 Artes e Ofícios Tradicionais 

Nº 3.17 Favorecer a Dimensão Transfronteiriça do Património Cultural 

Nº 3.18 Roteiros Culturais 

Nº 3.19 Requalificação de património classificado 

Nº 3.20 Cinema 

Nº 3.21 Apoio ao Associativismo Cultural 

Nº 3.22 Valorização do Património Imaterial 

Nº 3.23 Rede EUNICE 

Nº 3.24 AMEC - Associação Musica-Educação e Cultura 

Nº 3.25 Promoção das reservas da biosfera e geoparques 

Nº 3.26 Rede de investigação em ecossistemas de montanha 

Nº 3.27 Fomentar a agregação dos sistemas municipais de saneamento básico 

Nº 3.28 Plano Nacional de Leitura 

Eixo 4. Um Território do Interior + Conectado 

Nº 4.1 Cobertura de banda larga móvel em mais 1000 freguesias 

Nº 4.2 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o Desenvolvimento dos Territórios do Interior 

Nº 4.3 Aldeias 4G Sustentáveis 

Nº 4.4 Portugal wifi 

Nº 4.5 Iniciativa Competências Digitais 
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Nº 4.6 Laboratório Colaborativo de Medicina de Precisão (IT health) 

Nº 4.7 Plataforma Nacional para a Cooperação Transfronteiriça 

Nº 4.8 Eurocidades 

Nº 4.9 Provere Transfronteiriços 

Nº 4.10 Cimeiras Regionais Transfronteiriças 

Nº 4.11 Projetos Educativos Transfronteiriços 

Nº 4.12 Mobilidade Transfronteiriça de Estudantes 

Nº 4.13 Apoio aos processos migratórios 

Nº 4.14 Feiras transfronteiriças 

Nº 4.15 Serviços de Transportes Públicos Transfronteiriços 

Nº 4.16 Regime complementar de Redução de taxas - Portagens 

Nº 4.17 Plano Estratégico de Acessibilidades de Proximidade 

Nº 4.18 Transporte Flexível 

Nº 4.19 Plano Ferrovia 2020 - Corredor Internacional Norte inclui a ligação Aveiro - Pampilhosa - Vilar Formoso e a Linha da Beira Baixa 

Nº 4.20 Plano Ferrovia 2020 - Corredor Internacional Sul inclui a ligação de Sines ao Caia 

Nº 4.21 Plano Ferrovia 2020 - Modernização e eletrificação da Linha do Douro, desde Caíde até à Régua 

Nº 4.22 Conhecer Portugal de Comboio 

Nº 4.23 Alargamento do Passe Social + 

Nº 4.24 Fundo de Serviço Público de Transportes 

Nº 4.25 Portal de informação estatística 

Nº 4.26 Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP) 

Nº 4.27 Rede ferroviária de proximidade 

Eixo 5. Um Território do Interior + Colaborativo 

Nº 5.1 Ativação da Quadruple Hélix de Inovação no Interior 

Nº 5.2 Construção de Agendas mobilizadoras de investigação científica e inovação 

Nº 5.3 Redes para a Educação 

Nº 5.4 Redes para a Saúde 

Nº 5.5 Estruturas de Prospetiva 
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Nº 5.6 Políticas públicas de atração de Jovens para os Territórios Interiores 

Nº 5.7 Avaliação e monitorização das políticas públicas nos Territórios do Interior 

Nº 5.8 Circuitos Curtos de Comercialização 

Nº 5.9 Reforço dos contingentes 

Nº 5.10 Exercícios Militares no Interior 

Nº 5.11 Redes Locais para a Qualificação 

 

Fonte: Programa Nacional para a Coesão Territorial  
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