
MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

1 – 191 

FICHA TÉCNICA 

 

TIPO DE DOCUMENTO  Relatório Fundamentado de Avaliação da Execução, para o procedimento de 

Revisão do PDM Góis 

 

REFERÊNCIA E DGUPA – Serviços Técnicos; Arq.º Marina Pais 

LOCALIZAÇÃO 

 

OBJETIVOS  Enquadrar e justificar a necessidade de proceder à Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Góis de acordo com o exigido na Portaria n.º 1474/2007, de 16 de 
Novembro 

 

EQUIPA TÉCNICA  César Ribeiro cesar.ribeiro@cm-gois.pt 

 Engenheiro Civil / Município de Góis – DGUPA 

 Maria de Lurdes Rodrigues lurdes.rodrigues@cm-gois.pt 

 Engenheira Civil / Município de Góis – DGUPA 

 Marina Pais marina.pais@cm-gois.pt 

 Arquiteta / Município de Góis – DGUPA 

 Marlene Bandeira marlene.bandeira@cm-gois.pt 

 Advogada / Município de Góis – AVENSADA 

 

  

COLABORADORES Ana Castanheira ana.castanheira@cm-gois.pt 

 Assistente técnica / Município de Góis – DGUPA 

 Andreia Vidal andreia.vidal@cm-gois.pt 

 Assistente técnica/ Município de Góis – GAP 

 António Cortez antonio.cortez@cm-gois.pt  

 Assistente técnico / Município de Góis – DGUPA 

 Sandra Coelho sandra.coelho@cm-gois.pt 

 Engenheira na área do Ambiente / Município de Góis – DGUPA 

 Susana Moita susana.moita@cm-gois.pt 

 Engenheira Florestal / Município de Góis – DGUPA 

 Rodolfo Silva Estagiário Área Contabilidade – DAG 

  

DATA DA VERSÃO  29 de dezembro de 2014 

DO DOCUMENTO 

 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

2 – 191 

ÍNDICE GERAL 

FICHA TÉCNICA ............................................................................................................................. 1 

ÍNDICE GERAL ............................................................................................................................... 2 

ÍNDICE DE FIGURAS E IMAGENS .................................................................................................... 7 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ..................................................................................................................... 7 

ÍNDICE DE QUADROS .................................................................................................................... 9 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 9 

A. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO CONCELHO .................................................................. 11 

1. GEOGRAFIA FÍSICA ....................................................................................................................... 12 

1.1. HIPSOMETRIA ..................................................................................................................................... 15 

1.2. DECLIVE ............................................................................................................................................ 15 

1.3. EXPOSIÇÃO SOLAR ............................................................................................................................... 16 

1.4. HIDROGRAFIA ............................................................................................................................... 17316 

1.5. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA ................................................................................................................ 17 

1.5.1. TEMPERATURA ................................................................................................................................ 18 

1.5.2. HUMIDADE RELATIVA DO AR .............................................................................................................. 19 

1.5.3. PRECIPITAÇÃO ................................................................................................................................. 19 

1.5.4. VENTOS DOMINANTES ...................................................................................................................... 20 

1.6. OCUPAÇÃO DO SOLO .......................................................................................................................... 21 

1.6.1. POVOAMENTOS FLORESTAIS .............................................................................................................. 22 

2. FACTORES DE MUDANÇA NA ESTRUTURA DO TERRITÓRIO ................................................................. 24 

2.1. DEMOGRAFIA .......................................................................................................................... 24 

2.1.1. POPULAÇÃO RESIDENTE E DENSIDADE POPULACIONAL ........................................................................... 24 

A) CONCELHO ............................................................................................................................................ 24 

B) FREGUESIAS .......................................................................................................................................... 25 

2.1.2. ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO ................................................................................................... 28 

2.1.3. NATALIDADE E MORTALIDADE ........................................................................................................... 29 

2.1.4. ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO E A SUA EVOLUÇÃO ................................................................................. 30 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

3 – 191 

A) CONCELHO ........................................................................................................................................... 30 

B) FREGUESIAS .......................................................................................................................................... 32 

2.1.5. MOVIMENTO MIGRATÓRIO ............................................................................................................... 32 

2.1.6. TAXA DE ANALFABETISMO ................................................................................................................. 33 

2.2. INDICADORES ECONÓMICOS ........................................................................................................ 35 

2.2.1. POPULAÇÃO ATIVA ........................................................................................................................... 35 

A) CONCELHO ............................................................................................................................................ 35 

B) FREGUESIAS .......................................................................................................................................... 38 

2.2.2. EMPRESAS DA REGIÃO ...................................................................................................................... 41 

2.2.3. TAXA DE ATIVIDADE E DE DESEMPREGO .............................................................................................. 44 

A) CONCELHO ............................................................................................................................................ 44 

B) FREGUESIAS .......................................................................................................................................... 47 

2.3. FEIRAS, FESTAS E ROMARIAS ....................................................................................................... 50 

2.3.1 CONCENTRAÇÃO MOTOTURÍSTICA DE GÓIS ........................................................................................... 52 

2.4. EDIFICADO .............................................................................................................................. 54 

2.4.1. PARQUE HABITACIONAL (2001-2011)................................................................................................ 54 

A) CONCELHO........................................................................................................................................ 54 

B) FREGUESIAS ...................................................................................................................................... 57 

2.4.2 EDIFÍCIOS SEGUNDO DATA DE CONSTRUÇÃO ...................................................................................... 60 

2.4.2 LICENÇAS CONCEDIDAS................................................................................................................... 66 

A) CONCELHO – NOVAS CONSTRUÇÕES HABITAÇÃO FAMILIAR ...................................................................... 66 

B) FREGUESIAS - NOVAS CONSTRUÇÕES HABITAÇÃO FAMILIAR ...................................................................... 73 

A) CONCELHO – AMPLIAÇÕES, ALTERAÇÕES E RECONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS .................................................. 76 

B) FREGUESIAS – AMPLIAÇÕES, ALTERAÇÕES E RECONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS ................................................. 77 

2.4.4. EQUIPAMENTOS............................................................................................................................... 78 

A) EDUCAÇÃO ....................................................................................................................................... 78 

B) SAÚDE .............................................................................................................................................. 83 

C) DESPORTO ........................................................................................................................................ 84 

D) CULTURA E LAZER .............................................................................................................................. 86 

2.5. ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, TRANSPORTES E LOGÍSTICA ................................................................ 88 

2.5.1. ENQUADRAMENTO NA REGIÃO CENTRO .............................................................................................. 88 

2.5.2. ENQUADRAMENTO VIÁRIO DO CONCELHO DE GÓIS .............................................................................. 91 

3. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO CONCELHO ................................................................... 92 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

4 – 191 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) .......................................................................................................... 95 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) ......................................................................................................... 95 

ESPAÇOS FLORESTAIS.................................................................................................................................. 96 

LINHAS DE ÁGUA ....................................................................................................................................... 97 

3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA................................................................................................... 98 

3.1.1. PROPOSTAS ................................................................................................................................... 101 

3.1.2. CONCLUSÕES................................................................................................................................. 102 

3.1.3. SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENTO DO BAIXO MONDEGO – BAIRRADA S.A... 103 

3.2. SANEAMENTO BÁSICO .................................................................................................................... 104 

3.3. RECOLHA E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ............................................................................ 105 

B. AVALIAÇÃO DO PDMG EM VIGOR - NÍVEIS DE EXECUÇÃO DO PLANO - ................................... 109 

1. OBJETIVOS ENUNCIADOS NO PDMG (2003) ................................................................................... 111 

2. OCUPAÇÃO DO SOLO ................................................................................................................. 113 

3. UOPG E OUTROS PLANOS ........................................................................................................... 120 

4. COMPROMISSOS URBANÍSTICOS ................................................................................................... 121 

5. EQUIPAMENTOS ........................................................................................................................ 121 

6. ACESSIBILIDADES REDE RODOVIÁRIA .............................................................................................. 123 

7. ALTERAÇÕES AO PDM EM REGIME SIMPLIFICADO ............................................................................. 124 

8. ALTERAÇÕES ÀS CONDICIONANTES ................................................................................................ 126 

8.1. LIMITE DO CONCELHO ....................................................................................................................... 126 

9. NÍVEIS DE INFRAESTRUTURAÇÃO ................................................................................................... 126 

9.1. LINHAS ADUTORAS DE ÁGUA POTÁVEL ................................................................................................. 126 

9.1.1. CAPTAÇÕES DE ÁGUA ..................................................................................................................... 126 

9.2. EMISSÁRIOS DE ESGOTOS E ETAR`S ..................................................................................................... 127 

9.3.  ZONA DE LIBERTAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ......................................................... 127 

9.4. LINHAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA ................................................................................... 127 

10. SÍNTESE ................................................................................................................................ 128 

C. PROPOSTA DE REVISÃO DO PDMG ........................................................................................ 135 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 136 

1.1. PDM DE 1ª GERAÇÃO VERSUS PDM DE 2ª GERAÇÃO – NOVOS DESAFIOS ............................................... 136 

2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PDM .............................................. 138 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

5 – 191 

2.1. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DO PDM .............................................................................. 139 

2.2. CALENDARIZAÇÃO.......................................................................................................................... 141 

3. MOTIVOS DA REVISÃO DO PDM ............................................................................................... 141 

3.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 141 

3.2. AS MUDANÇAS LEGAIS E FÍSICAS ..................................................................................................... 142 

3.3. BREVE APONTAMENTO À NOVA LEI DOS SOLOS – D.L. N.º 31/2014, DE 30 DE MAIO ............................ 142 

3.4. REFLEXOS DA ESCALA GLOBAL À ESCALA LOCAL ................................................................................. 150 

3.5. CONSOLIDAÇÃO DOS TECIDOS URBANOS ........................................................................................... 150 

3.6. NOVAS SINERGIAS TERRITORIAIS E OS NOVOS DESÍGNIOS DO MERCADO ............................................... 151 

D. O NOVO MODELO TERRITORIAL DO CONCELHO ..................................................................... 156 

1. O MODELO TERRITORIAL ............................................................................................................ 157 

1.1. PLANEAR UM TERRITÓRIO EM DECLÍNIO ............................................................................................... 157 

1.1.1. PERSPECTIVAS DE ABORDAGEM – MODELO TERRITORIAL ..................................................................... 157 

A) O URBANO ......................................................................................................................................... 158 

B) O INDUSTRIAL ..................................................................................................................................... 159 

C) O TURÍSTICO ....................................................................................................................................... 159 

D) OS EQUIPAMENTOS ESTRUTURANTES ..................................................................................................... 160 

E) O ESPAÇO NATURAL ............................................................................................................................. 160 

F) O ESPAÇO FLORESTAL ........................................................................................................................... 160 

G) O ESPAÇO AGRÍCOLA ........................................................................................................................... 161 

H) A INDUSTRIA EXTRACTIVA ..................................................................................................................... 161 

1.2. O PLANO DIRETOR E AS DINÂMICAS .................................................................................................... 161 

2. MODELO ESTRATÉGICO SUAS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO .............................................................. 163 

2.1. A REGIÃO ........................................................................................................................................ 164 

2.2. O CONCELHO ................................................................................................................................... 166 

2.3. O CONCEITO – PLANEAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL ........................................................................... 167 

2.3.1. O CONCEITO REFLETIDO AO NÍVEL DOS INSTRUMENTOS OPERATIVOS DE GESTÃO URBANA ................... 169 

A) PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM), PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU) E PLANO DE PORMENOR (PP) ................. 169 

B) PLANEAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL – PROCESSO OPERATIVO ................................................................ 171 

2.4. COMPONENTES DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE BASE MUNICIPAL ............................................... 174 

3. SÍNTESE DO MODELO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ................................................................ 184 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

6 – 191 

CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 187 

BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS ................................................................................................... 188 

ANEXOS..........................................................................................................................................  

ÍNDICE ...................................................................................................................................... 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

7 – 191 

ÍNDICE DE FIGURAS E IMAGENS 

IMAGEM 1: PORTUGAL DIVISÃO ESTATÍSTICA ADMINISTRATIVA 

IMAGEM 2: GÓIS NO AGRUPAMENTO NUT III – PINHAL INTERIOR NORTE 

IMAGEM 3- CARTAZ DA 21ª EDIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MOTOTURÍSTICA DE GÓIS – FONTE: WWW.CM-GOIS.PT 

IMAGEM 4: ESTRUTURA DO PROCESSO DE PLANEAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL (AMADO, SANTOS, MOURA E SILVA, 2010) 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1:  TEMPERATURA MENSAL, MÉDIA MÁXIMA E MÉDIA MÍNIMA NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 1965 E 1980. 

GRÁFICO 2: HUMIDADE RELATIVA MENSAL NO CONCELHO DE GÓIS ÀS 9:00 HRS E ÀS 18:00 HRS ENTRE 1965/1980 

GRÁFICO 3: PRECIPITAÇÃO TOTAL MENSAL NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 1951 – 1980 

GRÁFICO 4: POPULAÇÃO RESIDENTE POR FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS EM 2011 

GRÁFICO 5: VARIAÇÃO POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE 2001 E 2011 

GRÁFICO 6: DENSIDADE POPULACIONAL E SUA VARIAÇÃO ENTRE 2001 E 2011 NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS 

GRÁFICO 7: PIRÂMIDE ETÁRIA NO CONCELHO DE GÓIS EM 2001 E 2011 

GRÁFICO 8: EVOLUÇÃO DA NATALIDADE E DA MORTALIDADE NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2001 E 2011 

GRÁFICO 9: EVOLUÇÃO DA TAXA DE NATALIDADE E MORTALIDADE (%) NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2001 E 2011 

GRÁFICO 10: TAXA DE CRESCIMENTO MIGRATÓRIO (%) NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2001 E 2013 

GRÁFICO 11: VARIAÇÃO (%) DA POPULAÇÃO ATIVA E EMPREGADA EM PORTUGAL, CENTRO , PIN E NO CONCELHO DE GÓIS, ENTRE 

2001 E 2011 

GRÁFICO 12: POPULAÇÃO ATIVA SEGUNDO O RAMO DE ATIVIDADE NO CENTRO, PIN E CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2001 E 2011 

GRÁFICO 13: POPULAÇÃO ATIVA POR FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS, EM 2001 E 2011 

GRÁFICO 14: PESO PERCENTUAL DOS SECTORES ECONÓMICOS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS EM 2011 

GRÁFICO 15: TAXA DE ATIVIDADE POR SEXOS NO CENTRO, P.I.N. E NO CONCELHO DE GÓIS, ENTRE 2001 E 2011 

GRÁFICO 16: POPULAÇÃO ATIVA E DESEMPREGADA NO CONCELHO DE GÓIS, EM 2001 E 2011 

GRÁFICO 17: TAXA DE DESEMPREGO EM PORTUGAL, CENTRO, P.I.N. E GÓIS 

GRÁFICO 18: DESEMPREGADOS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGAL, CENTRO, P.I.N. E NO CONCELHO DE GÓIS, EM 2011 

GRÁFICO 19: POPULAÇÃO DESEMPREGADA POR FREGUESIAS NO CONCELHO DE GÓIS, EM 2011 

GRÁFICO 20: TAXA DE DESEMPREGO POR FREGUESIA DO CONCELHO DE GÓIS, EM 2011 

GRÁFICO 21: DISTRIBUIÇÃO DO N.º DE ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS NO CONCELHO DE GÓIS EM 

GRÁFICO 22: DISTRIBUIÇÃO DO N.º DE ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS NO CONCELHO DE GÓIS EM 2011 

GRÁFICO 23: ALOJAMENTOS FAMILIARES VAGOS E SUA PERCENTAGEM NO CONCELHO DE GÓIS EM 2011 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

8 – 191 

GRÁFICO 24: : TOTAL DE ALOJAMENTOS, ALOJAMENTOS CLÁSSICOS DE RESIDÊNCIA HABITUAL E FAMÍLIAS RESIDENTES DO CONCELHO 

DE GÓIS EM 2011 

GRÁFICO 25: NÚMERO DE EDIFÍCIOS POR DATA DE CONSTRUÇÃO NO CONCELHO DE GÓIS ATÉ 2011 

GRÁFICO 26: N.º DE EDIFÍCIOS POR DATA DE CONSTRUÇÃO NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS ATÉ 2011 

GRÁFICO 27: GRÁFICO 26: EVOLUÇÃO DA  CONSTRUÇÃO NO CONCELHO DE GÓIS POR FREGUESIA ATÉ 2011 

GRÁFICO 28: ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO DO PARQUE HABITACIONAL (%) EM PORTUGAL, CENTRO, PIN E CONCELHO DE GÓIS, EM 

2011 

GRÁFICO 29: ÍNDICE DE ENVELHECIMENTOS DO PARQUE HABITACIONAL POR FREGUESIA EM % 

GRÁFICO 30:EVOLUÇÃO DOS LICENCIAMENTOS DE NOVAS CONSTRUÇÕES PARA HABITAÇÕES FAMILIARES ENTRE 2001 E 2013 NO 

PINHAL INTERIOR NORTE E NO CONCELHO DE GÓIS 

GRÁFICO 31: EVOLUÇÃO DOS FOGOS LICENCIADOS EM NOVAS HABITAÇÕES FAMILIARES, ENTRE 2003 E 2013, NO PINHAL INTERIOR 

NORTE E NO CONCELHO DE GÓIS 

GRÁFICO 32: EVOLUÇÃO DOS LICENCIAMENTOS DE NOVAS CONSTRUÇÕES PARA HABITAÇÕES, ENTRE 2003 E 2013 NO CONCELHO DE 

GÓIS E CONCELHOS LIMÍTROFES 

GRÁFICO 33: EVOLUÇÃO DOS FOGOS LICENCIADOS EM NOVAS HABITAÇÕES FAMILIARES, ENTRE 2003 E 2013, NO CONCELHO DE 

GÓIS E CONCELHOS LIMÍTROFES 

GRÁFICO 34: NOVAS CONSTRUÇÕES LICENCIADAS PARA HABITAÇÃO FAMILIAR E RESPECTIVOS FOGOS CRIADOS, ENTRE 2003 E 2013, 

NO CONCELHO DE GÓIS 

GRÁFICO 35: CÉRCEA TOTAL DOS EDIFÍCIOS EXISTENTES NO CONCELHO DE GÓIS EM 2011 

GRÁFICO 36: TIPOLOGIAS DOMINANTES DAS CONSTRUÇÕES LICENCIADAS, ENTRE 2003 E 2013, NO CONCELHO DE GÓIS 

GRÁFICO 37: EVOLUÇÃO DOS LICENCIAMENTOS DE NOVAS CONSTRUÇÕES PARA HABITAÇÕES FAMILIARES, ENTRE 2003 E 2013 NAS 

FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS 

GRÁFICO 38: EVOLUÇÃO DOS FOGOS LICENCIADOS EM NOVAS HABITAÇÕES FAMILIARES, ENTRE 2003 E 2013, NAS FREGUESIAS DO 

CONCELHO DE GÓIS 

GRÁFICO 39: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AMPLIAÇÕES, ALTERAÇÕES E RECONSTRUÇÕES LICENCIADAS, ENTRE 2003 E 2013, NO 

CONCELHO DE GÓIS 

GRÁFICO 40: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AMPLIAÇÕES, ALTERAÇÕES E RECONSTRUÇÕES LICENCIADAS, ENTRE 2003 E 2013, NAS 

FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS 

GRÁFICO 41: GRÁFICO 40: POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DE GÓIS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO SEGUNDO OS CENOS DE 

2011_ FONTE: INE 

GRÁFICO 42:  RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2010 E 2013 (TONELADAS) 

GRÁFICO 43: RECOLHA DE SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO E GÓIS NO ANO DE 2010 (TONELADAS) 

 

 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

9 – 191 

ÍNDICE DE QUADROS 

 

QUADRO 1: VENTOS DOMINANTES 

QUADRO 2: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

QUADRO 3:  DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES FLORESTAIS (HA) 

QUADRO 4: POPULAÇÃO RESIDENTE (1981/2011). 

QUADRO 5: DENSIDADE POPULACIONAL (1996-2011) 

QUADRO 6: POPULAÇÃO POR GRANDES GRUPOS ETÁRIOS E ÍNDICES DE ENVELHECIMENTO E DE DEPENDÊNCIA EM 1991, 2001 E 

2011 PARA O CENTRO, P.I.N. E CONCELHO DE GÓIS 

QUADRO 7 : TAXA DE ANALFABETISMO 

QUADRO 8: POPULAÇÃO ATIVA POR SECTORES DE ATIVIDADE E RESPETIVA VARIAÇÃO (%) EM PORTUGAL, CENTRO, P.I.N. E NO 

CONCELHO DE GÓIS, ENTRE 2001 E 2011 

QUADRO 9: POPULAÇÃO ATIVA  POR SECTOR DE ATIVIDADE NAS FREGUESIAS DO CONCELHOS DE GÓIS EM 2011 

QUADRO 10 – EQUIPAMENTOS SOCIAIS DO CONCELHO DE GÓIS – DADOS  FORNECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES, REFERENTES AO ANO 

2014 

QUADRO 11 – FEIRAS, FESTAS E ROMARIAS DO CONCELHO DE GÓIS – FONTE: CMG PDFCI 

QUADRO 12: TOTAL DE EDIFÍCIOS SEGUNDO A SUA FUNÇÃO (2001-2011) 

QUADRO 13: TOTAL DE ALOJAMENTOS SEGUNDO OCUPAÇÃO, ALOJAMENTOS FAMILIARES DE RESIDÊNCIA HABITUAL E DE USO 

SAZONAL E FAMÍLIAS CLÁSSICAS (2001-2011) 

QUADRO 14: NÚMERO DE FAMÍLIAS RESIDENTES POR ALOJAMENTO (2001-2011) 

QUADRO 15:  EQUIPAMENTOS DE ENSINO SEGUNDO O GRAU DE ENSINO (2014) 

QUADRO 16:  EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E NÚMERO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS POR 1000 HABITANTES, EM 2011 

QUADRO 17:  INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS EXISTENTES NO CONCELHO EM 2013 

QUADRO 18: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONCELHO DE GÓIS E POPULAÇÃO SERVIDA ANO DE 2013 

QUADRO 19: USOS DO SOLO NO PDMG EM 2003 

QUADRO 20: OCUPAÇÃO DO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2003 E 2013 

QUADRO 21: UNIDADES OPERATIVAS E GESTÃO DO CONCELHO DE GÓIS E O SEU RESPETIVO PONTO DE SITUAÇÃO EM 2013 
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INTRODUÇÃO 

O regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de 

planeamento territorial, assim como a revisão dos Planos Diretores Municipais, 

obedecem ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro que define o Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na sua atual redação e à  

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que define a Lei de bases gerais da política pública 

de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. 

O relatório que se apresenta, foi elaborado com o objetivo de abranger todos os 

elementos necessários para se iniciar o processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal de Góis (PDMG). Este documento, foi produzido de forma a dar 

cumprimento ao disposto no artigo 3 º da Portaria n. º 1474/2007, de 16 de 

Novembro e de acordo com a alínea a), do n.º 1 do artigo 98.º do (RJIGT), na sua 

atual redação. 

Como contributos fundamentais para esta fase de diagnóstico e de avanços 

prospetivos das estratégias que delinearão a revisão ao PDM, destacam-se os 

dados estatísticos disponíveis no Instituto Nacional de Estatística (INE), as 

orientações do Plano Nacional de Planeamento e Ordenamento do Território 

(PNPOT), os estudos no âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Centro (PROT-C) e Agenda 21. 

Este relatório destrinça quatro partes: a primeira centrada no diagnóstico e 

caracterização atual do Concelho estabelecendo paralelismo ao longo das temáticas 

com os restantes Concelhos do Sistema Urbano, no qual Góis está incluído, e com a 

Região Centro, sempre que se julgou oportuno; a segunda parte irá incidir sobre a 

avaliação do PDM em vigor; a Terceira parte sobre a necessidade de revisão do 

Plano e a quarta e última parte é onde se enunciam alguns domínios estratégicos de 

intervenção para a conformação do modelo urbano desejado para o território 

concelhio. 

Assim, o presente relatório incide sobre os seguintes temas principais: 
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A. A Caracterização Geográfica e Morfológica do Concelho 

 Principais Fatores de Mudança da Estrutura do Território 

 Avaliação da Qualidade Ambiental do Concelho 

B. Avaliação do PDM em vigor - Níveis de Execução do Plano  

 A necessidade de revisão do Plano - Síntese  

C. Proposta de Revisão do PDM de Góis  

D. O novo Modelo Territorial 

Refere-se ainda que os dados serão apresentados remetendo-se para a anterior 

divisão administrativa do concelho, na qual este era composto por cinco freguesias: 

Alvares; Cadafaz; Colmeal; Góis; Vila Nova do Ceira. Atualmente, o concelho de 

Góis é composto por quatro freguesias: Alvares; Góis; Vila Nova do Ceira; União das 

Freguesias do Cadafaz e do Colmeal. 
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CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO CONCELHO 
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1. GEOGRAFIA FÍSICA 

O concelho de Góis, localiza-se no Distrito de Coimbra e integra a Região Centro 

Região - NUT II e a Sub-Região do Pinhal Interior Norte – NUT III. 

 

 

O Pinhal Interior Norte é uma sub-região estatística portuguesa, parte integrante da 

Região Centro. Limitada a Norte com as Sub-Regiões do Dão-Lafões e da Serra da 

Estrela, a Leste pela Sub-região da Cova da Beira, a Sul com a Sub-Região do 

IMAGEM 1 : PORTUGAL  DIVISÃO ESTATÍSTICA E ADMINISTRATIVA  

FONTE: INE CENSOS 2011 (PUBLICAÇÃO) 
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Pinhal Interior Sul e a Oeste com as Sub-Regiões do Baixo Mondego e do Pinhal 

Litoral. Numa área aproximada de 2.616,6 km² apresenta, de acordo com os Censos 

de 2011, uma população residente próxima dos 131.468 habitantes. 

Da Sub-Região do Pinhal Interior Norte, fazem parte doze concelhos: Oliveira do 

Hospital; Tábua; Arganil; Vila Nova de Poiares; Lousã; Góis; Pampilhosa da Serra; 

Miranda do Corvo; Castanheira de Pêra; Penela; Pedrógão Grande; Figueiró dos 

Vinhos; Ansião e Alvaiázere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A designação Pinhal Interior Norte, abrange os concelhos que fazem a transição 

entre o Litoral e as fronteiras da região, sendo uma zona de montanha, com grande 

densidade florestal, recurso este que marca significativamente a estrutura 

económica desta área geográfica. A agricultura, é de fraca dimensão, prevalecendo                

IMAGEM 2: GÓIS  NO AGRUPAMENTO NUT III – PINHAL 

INTERIOR NORTE 

FONTE: WWW.CCDR-C.PT E WWW.ANMP.PT 

 

http://www.anmp.pt/


MUNICÍPIO DE GÓIS     |       DGUPA        |      SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DO PDM 

SETEMBRO 2014 

14 / 191 

essencialmente uma agricultura de complementaridade/pluriatividade ou para 

consumo doméstico, razão pela qual a mancha florestal faz desta sub-região uma 

das maiores áreas contínuas de pinhal da Europa. 

Na última década a Sub-Região do Pinhal Interior Norte, registou uma dinâmica 

demográfica negativa, na ordem dos 0,6%,no entanto esta região possui ainda 

alguma vitalidade económica para além do sector florestal e dos seus derivados 

(aglomerados e resinas), como sejam: os têxteis, artesanato, produtos alimentares, 

cerâmica, serralharia, construção civil, turismo, etc., pelo que o sector secundário, foi 

até 1991 o maior empregador (Censos 1991). 

Esta região, embora altamente carenciada em infraestruturas rodoviárias 

compatíveis com os seus recursos e potencialidades, possui uma acessibilidade 

importante à sede do distrito, sendo que as restantes são insuficientes, dado às suas 

características não se ajustarem às exigências atuais. 

A zona do Pinhal Interior Norte cobre uma área territorial de cerca de 1.899 km². É 

uma região que sofre a influência de diversas e importantes cadeias montanhosas, 

como a Estrela, o Buçaco e a Lousã. As diferentes altitudes e orientações originam a 

formação de microclimas bastante significativos. 

Apesar da alternância morfológica (61% da área situa-se em declives superiores a 

8%), a região apresenta uma certa homogeneidade paisagística, sendo de realçar a 

importância significativa da componente florestal que assume na economia local 

45% do PIB regional e na ocupação do solo 52% da superfície total. 

O concelho de Góis representa 10% da área do Pinhal Interior Norte, 1% da área 

da Região Centro e 0,3% da área total de Portugal. 

O concelho de Góis fica limitado a Norte pelos concelhos de Arganil e Vila Nova de 

Poiares, a Sul pelo concelho de Pedrógão Grande, a Sudeste e Este pelo concelho 

da Pampilhosa da Serra e a Oeste pelos concelhos da Lousã e Castanheira de Pêra. 
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O território concelhio ocupa cerca de 263,30 km² e está dividido em quatro 

freguesias, de acordo com a nova reorganização administrativa de Portugal. A 

Noroeste da freguesia de Góis localiza-se a freguesia de Vila Nova do Ceira, a Este 

a união das freguesias do Cadafaz e Colmeal e a Sul a freguesia de Alvares. (ver 

anexo 1) 

 

1.1. HIPSOMETRIA 

Pela observação do mapa da hipsometria do concelho de Góis (ver anexo 2) 

confirma-se que a maior parte do concelho se encontra num intervalo de altitudes de 

200 a 500 metros. 

A altitude máxima é estabelecida pelo intervalo de valores de 800 a 1.205 metros, 

que corresponde na carta a uma cadeia montanhosa que atravessa a região de Este 

a Oeste. 

O ponto mais elevado (1.025 metros de altitude), localiza-se na vizinhança com o 

Trevim, na Serra da Lousã. 

Junto às principais linhas de água (rio Unhais, rio Ceira e rio Sótão), evidenciam-se 

as situações onde o relevo é mais acentuado, com vertentes escarpadas e de difícil 

acesso. 

 

1.2. DECLIVE 

Da análise do mapa de declives do concelho de Góis (ver anexo 3), conclui-se que, 

na maior parte do território, os declives são bastante acentuados, encontrando-se 

entre os 20 e 25%, correspondendo a solos com aptidão essencialmente florestal. 
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Os declives menos acentuados verificam-se na região sul do concelho (freguesia de 

Alvares), e ao longo do vale do Ceira (de Vila Nova do Ceira até Góis), onde se 

atingem valores inferiores a 5%. 

 

1.3. EXPOSIÇÃO SOLAR 

Com base na observação do mapa de exposições do concelho de Góis (ver anexo 

4), é possível concluir, pela irregularidade do relevo, que existem as mais variadas 

exposições, denotando-se uma percentagem mais elevada de área exposta a Oeste 

e Norte. 

 

 1.4. HIDROGRAFIA 

A quantidade e qualidade dos recursos hídricos dependem, em grande medida, do 

coberto vegetal e muito particularmente do estrato arbóreo. Os povoamentos 

florestais, por aumentarem as taxas de infiltração do solo e promoverem o 

escoamento não torrencial (causa da erosão), maximizam o aproveitamento das 

águas pluviais que atingem o solo. 

Ao longo das linhas de água, a vegetação ripícola desempenha um papel importante 

no funcionamento dos ecossistemas, proporcionando habitats de alimentação, 

abrigo e reprodução para um grande número de espécies. 

A importância do ecossistema existente nestas áreas é de uma riqueza incalculável 

e a sua alteração, remoção ou artificialização conduzem a uma perda de capacidade 

de suporte e estabilização das margens dos rios e ribeiras, bem como a um 

descontrolo das cheias, filtração da poluição difusa e alterações do grau de 

insolação das águas. 
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As referidas consequências de desequilíbrio dos ecossistemas ripícolas serão 

determinantemente evitadas e prevenidas neste plano, pelo que a intervenção 

nestas áreas, terá sempre um acompanhamento responsável e consciente. 

Através da observação do mapa hidrográfico do concelho de Góis (ver anexo 5), 

verifica-se que neste concelho existem duas bacias hidrográficas distintas, sendo a 

região Norte do concelho abrangida pela bacia hidrográfica do Mondego e a região 

Sul ocupada pela bacia hidrográfica do Tejo, com bastantes ribeiras de carácter 

permanente ao longo de todo o ano. 

O rio Ceira, principal linha de água, tem cerca de um terço do seu percurso (32 km) 

no interior do concelho, atravessando-o no sentido aproximadamente transversal a 

Norte. 

Em função da área da respetiva bacia hidrográfica e do seu comprimento, destacam-

se ainda as seguintes linhas de água: rio Unhais, rio Sótão, ribeira de Mega, ribeira 

de Sinhel, ribeira de Celavisa, ribeira das Mestras, ribeira do Loureiro, ribeira da 

Pena, ribeira de Corterredor, ribeira do Amioso, ribeira de Carrimá e ribeira do Porto, 

num total aproximado de 130 quilómetros de extensão de massa de água no interior 

do concelho. 

 

 1.5. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

A caracterização climática é realizada com base em dados de precipitação e 

temperatura para um período de 30 anos (1951 – 1980), provenientes das Normais 

Climatológicas do Instituto de Meteorologia. Para análise destes elementos, 

recorreu-se aos dados da estação meteorológica de Lousã/Boavista, por se tratar da 

estação mais próxima da área em estudo com dados disponíveis, bem como aos 

dados do posto odométrico localizado neste concelho. 

Os fatores geográficos que mais contribuem para as condições climáticas em 

Portugal Continental são a latitude, a orografia, com especial destaque para a 

altitude, a exposição e a continentalidade.  
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1.5.1. TEMPERATURA  

GRÁFICO 1:  TEMPERATURA MENSAL, MÉDIA MÁXIMA E MÉDIA MÍNIMA NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 1965 E 1980.  

 

FONTE: NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DA REGIÃO DE “ENTRE DOURO E MINHO” E “BEIRA LITORAL”, CORRESPONDENTES A 

1965 – 1980 / ESTAÇÃO LOUSÃ/BOAVISTA. 

 

Analisando a distribuição da temperatura e da precipitação verifica-se que as 

temperaturas mais altas estão associadas a precipitações menores, demonstrando 

características de um clima mediterrânico.  

De acordo com o Gráfico 1, pode observar-se que na época de verão, as 

temperaturas médias mensais situam-se entre os 17ºC e os 20ºC, sendo a 

temperatura média máxima absoluta de 26,6ºC, correspondente ao mês de Agosto. 

A temperatura média mínima absoluta é referente ao mês de Dezembro e é de 

4,1ºC. 
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1.5.2. HUMIDADE RELATIVA DO AR 

A humidade compreende a quantidade de vapor de água presente no ar num 

determinado momento. 

No concelho de Góis, a humidade relativa ronda a média anual de 80% às 09:00 

horas e 74% às 18:00 horas. No entanto, nos meses  de Verão, estes parâmetros 

sofrem uma descida, fixando-se nos 73 % às 09:00 horas e 58% às 18:00 horas, no 

mês de Agosto, como se pode observar no Gráfico 2. 

GRÁFICO 2: HUMIDADE RELATIVA MENSAL NO CONCELHO DE GÓIS ÀS 9:00 HRS E ÀS 18:00 HRS ENTRE 1965/1980 

 

FONTE: NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DA REGIÃO DE “ENTRE DOURO E MINHO” E “BEIRA LITORAL”, CORRESPONDENTES A 

1965 – 1980 / ESTAÇÃO LOUSÃ/BOAVISTA  

1.5.3. PRECIPITAÇÃO 

No período de 1951 a 1980, verifica-se uma precipitação no concelho de Góis, na 

ordem dos 173,4 e 91,4 milímetros, de Janeiro a Abril. No mês de Julho apresentam-

se valores de 16,9 milímetros, justificando as características que são conferidas aos 

climas mediterrâneos. 

GRÁFICO 3: PRECIPITAÇÃO TOTAL MENSAL NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 1951 – 1980 
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FONTE: NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DA REGIÃO DE “ENTRE DOURO E MINHO” E “BEIRA LITORAL”, CORRESPONDENTES A 

1965 – 1980 / ESTAÇÃO LOUSÃ/BOAVISTA  

 

1.5.4. VENTOS DOMINANTES 

Na análise desta variável, assume particular destaque a definição das direções 

dominantes, a direção a que estão associadas, com mais frequência, as maiores 

velocidades médias horárias e as maiores rajadas e, também, a frequência de 

ocorrência de situações de calma (C). 

De acordo com os dados do quadro 1, pode confirmar-se que a frequência e 

velocidade do vento são superiores no quadrante este (E). No entanto, nos meses 

normalmente correspondentes ao período de Maio a Setembro, a frequência do 

vento é maior nos quadrantes este (E), sudoeste (SW) e oeste (W). 
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QUADRO 1: VENTOS DOMINANTES 

  N NE E SE S SW W NW C 

  f v f v f v f v f v f v f v f v f 

Jan 0.3 7.3 4.7 6.1 43.2 11.1 0.2 3 0.6 7.2 22.5 9.3 26.2 9.6 1 6.1 1.3 

Fev. 0.4 7 1.6 4.7 44.4 12.1 0.4 9.2 0.9 10.8 24.2 8.8 27.2 9.5 0.5 9 0.4 

Mar 0.3 2 0.8 9 40.1 10.2 1.4 6.3 1.1 6.2 31.9 7.8 23.4 7.4 0.5 6.5 0.5 

Abr. 0 0 0.5 4.5 36.8 8.4 0.8 7.6 0.3 5.3 31.6 8.2 29.1 7.6 0.2 3.5 0.7 

Mai. 0.2 4 0.6 5.3 24.3 8.1 0.5 6 0.8 6.6 37.8 8.1 35.3 7.6 0.2 3 0.3 

Jun. 0.3 5 0.7 3 23.9 9 1 7.7 1.2 7.9 37.1 8.1 35 7.2 0.5 5.6 0.3 

Julho 0 0 0.6 4.5 22.1 8.5 1.3 6.4 1.3 5.7 35.6 8.7 38.4 7.6 0.2 9 0.5 

Ago. 0.2 3 0.3 4.5 24.1 7.8 0.8 6.9 1.6 7.8 37.3 8.4 35.2 7.2 0.2 6 0.3 

Set. 0.3 3.7 0.4 3.2 30.3 7.6 1.2 6.4 1.3 4.9 36.3 7.6 28.5 5.8 0.5 5.4 1.2 

Ou 0.3 5 1.6 5.4 47.4 11 0.6 8.2 1.6 6.2 25.5 7.1 21.8 6 0.5 4.4 0.7 

Nov. 0.2 3 3.6 3.7 50.3 10 1.5 5.8 1.7 5.6 20 6.7 21.7 7.2 1 4.8 0 

Dez 0.1 3 5.3 7.8 51.6 9.3 1 5.9 0.7 6.5 20.7 7.4 20.2 8.3 0.2 4.5 0.2 

Média 0.2 4.6 1.7 5.8 36.5 9.7 0.9 6.6 1.1 6.5 30.1 8 28.4 7.6 0.5 5.6 0.5 

 

FONTE: NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DA REGIÃO DE “ENTRE DOURO E MINHO” E “BEIRA LITORAL”, CORRESPONDENTES A 

1965 – 1980 / ESTAÇÃO LOUSÃ/BOAVISTA  

 f = frequência (%)                v = velocidade do vento (km/h) 

 

1.6. OCUPAÇÃO DO SOLO 

No que diz respeito à ocupação do solo e partindo da observação do mapa do Uso e 

Ocupação do Solo (ver anexo 6), destaca-se a ocupação florestal. No quadro 2, 

pode constatar-se que a ocupação florestal é de aproximadamente 19.944 hectares, 

a ocupação agrícola perfaz um total de 827 hectares. A ocupação humana ocupa 

uma área de 384 hectares, a área ocupada por incultos, perfaz num total de 5.331 

hectares e a área de improdutivos abrange 141 hectares. 
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QUADRO 2: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

  Uso e ocupação do solo (ha) 

 Freguesia 
Áreas 

Sociais 
Agricultura Floresta Incultos Improdutivos 

Superfície 
Aquáticas 

Alvares 116 159 8240 1460 22 66 

Cadafaz 26 42 2467 1171 0 12 

Colmeal 24 21 2429 847 0 5 

Góis 145 351 4895 1826 102 31 

Vila Nova 
do Ceira 

74 254 1913 27 17 8 

TOTAL 385 827 19944 5331 141 122 

FONTE: CMG PDFCI (TEVE-SE POR BASE NÃO A ÁREA OFICIAL DO CONCELHO, MAS SIM A ÁREA REAL)  

 

A constituição do coberto vegetal traduz a influência tipicamente mediterrânea, 

encontrando-se em vertentes de baixa altitude, abrigadas e com exposição 

predominantemente ao quadrante Sudoeste, espécies características como o 

Carvalho Português, o Sobreiro, Medronheiro e outras. Nas exposições a Norte, o 

Castanheiro e outras folhosas. 

A distribuição das áreas de Pinheiro Bravo e de Eucalipto surge em zonas de solos 

pobres, disseminados um pouco por todo o território concelhio. Esta última espécie 

tem aumentado em detrimento da área ocupada por pinheiro bravo. 

 

1.6.1. POVOAMENTOS FLORESTAIS 

Relativamente aos povoamentos florestais existentes no concelho de Góis, 

apresenta-se no anexo 7, o mapa dos povoamentos florestais do concelho de Góis. 

O quadro 3 enumera as áreas de Pinheiro Bravo, Eucalipto, Folhosas, Acácias e 

Povoamentos Mistos (compostos por Eucalipto e Pinhal, e outras espécies, sem 

ordenamento aparente, onde é difícil a perceção da espécie dominante). 
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QUADRO 3:  DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES FLORESTAIS (HA) 

Freguesias 

Espécies 

Pinheiro 
Bravo 

Eucalipto Folhosas Misto Acácias 
Área 

florestal 
total 

Alvares 267 3378 1261 3183 152 8240 

Cadafaz 689 65 165 1515 33 2467 

Colmeal 268 105 118 1848 90 2429 

Góis 1177 549 410 2423 336 4895 

Vila Nova do 
Ceira 

86 691 18 1031 88 1913 

TOTAL 2487 4788 1972 10000 699 19944 

FONTE: CMG PDFCI  
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2. FATORES DE MUDANÇA NA ESTRUTURA DO TERRITÓRIO 

2.1. DEMOGRAFIA  

2.1.1. POPULAÇÃO RESIDENTE E DENSIDADE POPULACIONAL 

A) CONCELHO 

Relativamente à população residente, no período apresentado, registou-se um 

decréscimo da população residente em Góis, verificando-se também um decréscimo 

ao nível Pinhal Interior Norte (P.I.N.). Em contraste, na unidade geográfica de 

Portugal e na Região Centro, verificou-se um crescimento deste indicador. 

No último decénio intercensitário, o concelho de Góis apresenta um decréscimo 

populacional na ordem dos 12%, que em termos absolutos significa uma perda de 

601 habitantes. A densidade populacional do concelho aproxima-se dos 16 hab./ 

km2. 

Em semelhança ao verificado com outros concelhos do interior, o concelho de Góis, 

em termos demográficos tem vindo a perder população, apresentando uma taxa de 

crescimento negativa (-10.62) no período de 1981/1991, (-5.11) no período de 

1991/2001 e de (-6.01) no período de 2001/2011, sendo que este último período o 

decréscimo já não é tão acentuado, poder-se-á pensar numa possível estabilidade 

populacional. 

QUADRO 4: POPULAÇÃO RESIDENTE (1981/2011). 

UNIDADES 
GEOGRÁFICAS 

NÚMERO DE HABITANTES 

Ano 1981 Ano 1991 Ano 2001 Ano 2011 

Portugal (NUT I) - 9.867147 10.355824 10.561614 

Região Centro (NUT II) - 1.721650 1.782254 2.327580 

P.I.N. (NUT III) - 139.413 138.543 131.371 

Góis 6.434 5.372 4.861 4.260 

FONTE: INE  

As principais causas desta tendência, são explicadas pelo saldo de crescimento 

natural, representado pelo diferencial entre nascimentos e óbitos, e pelo saldo 
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migratório, composto pelo diferencial entre entradas e saídas de população, 

refletindo o poder de atração do Concelho. O crescimento negativo dos últimos anos 

tem tido origem essencialmente no saldo natural negativo, ou seja, o número de 

óbitos tem superado consistentemente o número de nascimentos no concelho. O 

saldo migratório que, a partir do ano 2008 passou a apresentar valores negativos, 

contribuindo deste modo para o agravamento das taxas negativas. A análise desta 

informação evidencia a forte contribuição do saldo natural para a evolução 

decrescente da população. 

Consequentemente, o cenário demográfico descrito permite antever uma sociedade 

envelhecida. 

QUADRO 5: DENSIDADE POPULACIONAL (1996-2011) 

Unidades 
Geográficas 

Hab./ Km
2
 

Ano 1996 Ano 2001 Ano 2011 

Portugal 108,09 112,4 115 

Região Centro 72,25 75,3 83 

P.I.N. 51,01 52,09 50 

Góis 18,35 18,5 16,1 

FONTE: INE  

Da observação da quadro 5, conclui-se que no Pinhal Interior Norte (P.I.N.) e no 

concelho de Góis, a densidade populacional, embora tenha aumentado ligeiramente 

entre 1996 e 2001, sofreu um pequeno decréscimo nos últimos 10 anos, 

contrariamente aos dados da Região Centro e de Portugal. Em 2011, este concelho 

apresenta uma densidade populacional baixa, de 16 hab./km2.  

 

B) FREGUESIAS 

Em termos intraconcelhios, a freguesia sede alberga cerca de metade da população 

do concelho. No entanto, analisando o gráfico 4, a freguesia mais densamente 

povoada é Vila Nova do Ceira, com 51 hab./km2, salvaguardando o facto de que 

constitui também uma das freguesias com menor área. As freguesias montanhosas 
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localizadas a este do concelho, Cadafaz e Colmeal registam apenas cerca de 5 

hab./km2, consubstanciando uma situação de clara de rarefação populacional.  

A situação descrita anteriormente traduz-se numa desertificação dos meios rurais, 

que leva ao consequente abandono da atividade agrícola e ao aumento dos incultos 

e à degradação do parque habitacional. 

O concelho tem perdido a sua população residente, facto que deve merecer uma 

abordagem cuidadosa, uma vez que, caso não sofra nenhum tipo de intervenção 

que contrarie esta tendência, poderá perder a sua sustentabilidade económica, 

social, cultural e patrimonial. 

GRÁFICO 4: POPULAÇÃO RESIDENTE POR FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS EM 2011 

 

FONTE: INE 
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GRÁFICO 5: VARIAÇÃO POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE 2001 E 2011 

 

FONTE: INE 

 

GRÁFICO 6: DENSIDADE POPULACIONAL E SUA VARIAÇÃO ENTRE 2001 E 2011 NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS 

 

FONTE: INE 
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2.1.2. ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO 

GRÁFICO 7: PIRÂMIDE ETÁRIA NO CONCELHO DE GÓIS EM 2001 E 2011 

 

FONTE: INE 

Pela observação do gráfico 7 é percetível um aumento da população idosa (com 65 

ou mais anos), e uma redução das classes mais jovens (0 a 14 anos).    Em 2011, a 

população idosa, representa 20% dos residentes no concelho de Góis. Este facto, 

deve-se sobretudo ao aumento da esperança média de vida e à diminuição da taxa 

de natalidade. A população ativa e em idade fértil (compreendida entre os 15 e 64 

anos), por sua vez, representa 28% dos residentes. A classe mais jovem, ou seja 

dos 0-14 anos, tem perdido peso percentual no total dos residentes espelhando uma 

tendência para o envelhecimento. 

Ao mesmo tempo, é evidente a existência, de um grande aumento dos indivíduos 

compreendidos entre os 35 e os 54 anos prevendo-se que nos próximos anos 

haverá uma grande quantidade de reformados. Pelo que o planeamento deverá 

contemplar esta tendência e ter em consideração a eventual necessidade de se 

criarem novos equipamentos sociais (lares e centros de dia). 
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2.1.3. NATALIDADE E MORTALIDADE 

Através do gráfico 8, podemos constatar que, em Góis, no período em análise, os 

óbitos se apresentam superiores aos nascimentos, traduzindo-se num saldo natural 

negativo.    Observando a evolução dos nascimentos, verifica-se que após um 

aumento entre 2004 e 2008, tem-se assistido à sua diminuição. A maior quantidade 

de nascimentos registou-se em 2001, com 37 nados vivos. Os óbitos têm 

apresentado uma tendência para a sua estabilização, atingindo o seu menor valor 

em 2009 (77 indivíduos). A maior quantidade de óbitos, por sua vez, ocorreu em 

2001 (102 falecimentos). 

 

GRÁFICO 8: EVOLUÇÃO DA NATALIDADE E DA MORTALIDADE NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2001 E 2011 

 

FONTE: INE 

 

Observando a evolução das taxas de natalidade e de mortalidade apresentadas no 

gráfico 9, podemos constatar que existe uma aumento da taxa de mortalidade e uma 

diminuição da taxa de natalidade. A taxa de natalidade do concelho, em 2011, era 

de 3,1 nascimentos por cada 1000 habitantes, representando um decréscimo de 4,5 

nascimento por cada 1000 habitantes, em relação a 2001. 
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A taxa de mortalidade do concelho, em 2011, é de 22,9 mortes por cada 1000 

habitantes, registando-se mais cerca de 1,8 morte por cada 1000 habitantes do que 

em 2001. 

 

GRÁFICO 9: EVOLUÇÃO DA TAXA DE NATALIDADE E MORTALIDADE (%) NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2001 E 2011 

 

FONTE: INE 

 

2.1.4. ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO E A SUA EVOLUÇÃO 

A) CONCELHO 

No concelho de Góis, o cenário demográfico descrito permite antever uma 

sociedade envelhecida. Analisando o quadro 6, conclui-se que o índice de 

envelhecimento aumentou nas unidades territoriais em estudo, com a particularidade 

de Góis, alcançando no ano de 2011 o valor de 280,4%. O panorama do concelho 

acompanha um pouco a tendência que se regista por todo o país em que se verifica 

um aumento da esperança média de vida em conjunto com a redução do número de 

filhos por casal que, deste modo, não assegura uma renovação das gerações. 
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O índice de dependência total, de Góis, tem diminuído nas últimas décadas devido 

ao aumento dos indivíduos em idade ativa, em relação aos dependentes e inativos 

(idosos e jovens).  

O índice de dependência dos idosos, registado em 2011, no concelho, tem 

apresentado uma tendência crescente, sendo de 56,0%, valor superior ao registado 

no P.I.N. (61,1%) e no Centro (55,5%). O aumento deste índice deve-se, 

principalmente, ao aumento da população idosa e inativa em relação aos ativos. 

  

QUADRO 6: POPULAÇÃO POR GRANDES GRUPOS ETÁRIOS E ÍNDICES DE ENVELHECIMENTO E DE DEPENDÊNCIA EM 1991, 
2001 E 2011 PARA O CENTRO, P.I.N. E CONCELHO DE GÓIS 

  

Centro Pinhal Interior Norte Góis 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 

0 - 14 anos 316891 355265 416677 16834 20092 23837 475 572 801 

15 - 64 anos 1489936 1532624 1473280 81005 85131 85428 2380 2687 2956 

Índice de 
envelhecimento 
(%) 

160,7 130,5 92,2 194,2 164,3 128,3 280,4 271,5 198,1 

Índice de 
dependência 
total (%) 

55,5 53,4 54,4 61,1 62,4 63,7 75,9 79,1 80,8 

Índice de 
dependência 
de jovens (%) 

21,3 23,2 28,3 20,8 23,6 27,9 20 21,3 27,1 

Índice de 
dependência 
de idosos (%) 

34,2 30,3 26,1 40,4 38,8 35,8 56 57,8 53,7 

FONTE: INE 

O índice de dependência dos jovens, registado no concelho, em 2011, é de 20,0%, 

valor próximo ao registado no Centro (21,3%), e semelhante ao registado no P.I.N. 

(20,8%). Este índice tem apresentado uma tendência decrescente, devido à 

diminuição do peso dos jovens em relação aos ativos. 
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Comparando a evolução dos dois tipos de índices de dependência no concelho, 

verifica-se que estes evoluem no mesmo sentido. O facto de, em 2011, o índice de 

dependência dos jovens ser inferior ao índice de dependência dos idosos, indicia 

que se tem presente uma população envelhecida. 

B) FREGUESIAS  

Da observação do anexo 8, mapa do índice de envelhecimento e sua evolução, 

constata-se que a freguesia do Colmeal apresenta o maior índice de 

envelhecimento, tendo o valor de 614%, contrariamente à freguesia de Góis que 

possui o menor índice, sendo de 222%, ou seja, é a freguesia com mais população 

jovem no Concelho. 

 

2.1.5. MOVIMENTO MIGRATÓRIO 

No que concerne à taxa de crescimento migratório, segundo o gráfico 10, Góis, 

apresentou um saldo negativo entre o ano de 2003 e 2011, ou seja, emigraram mais 

indivíduos. Nos últimos anos tem-se assistido a uma recuperação, obtendo-se um 

valor baixo, mas positivo. 
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GRÁFICO 10: TAXA DE CRESCIMENTO MIGRATÓRIO (%) NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2001 E 2013 

 

FONTE: INE 

 

2.1.6. TAXA DE ANALFABETISMO 

A taxa de analfabetismo é relativamente elevada no contexto regional e nacional. No 

entanto, a evolução da taxa tem acompanhado a tendência regional e nacional, 

tendo permitido reduzir a percentagem de pessoas que não sabem ler nem escrever 

para 9,93% em 2011, uma evolução de 49% (INE, Recenseamento Geral da 

População e Habitação 2011).  

Como se pode comprovar pela quadro 7, a taxa de analfabetismo no concelho de 

Góis, num espaço de 20 anos tem vindo a diminuir. Este facto acontece não só pela 

obrigatoriedade escolar, mas também ao Projeto “Ler e Escrever”, que tem como 

objetivo ensinar pessoas que não sabem ler nem escrever, para combater o 

analfabetismo em Portugal. Contudo, comparativamente com o resto do país, o 

concelho de Góis ainda apresenta uma taxa de analfabetismo elevada. 
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Observando o anexo 9 - mapa da taxa de analfabetismo, conclui-se que as 

freguesias de Alvares e do Colmeal apresentam as taxas de analfabetismo mais 

elevadas. 

 

QUADRO 7 : TAXA DE ANALFABETISMO 

Unidades 

Territoriais 

Ano 

1981 (%) 1991 (%) 2001 (%) 2011 (%) 

Portugal 18,59 11,01 9,03 5,23 

Região Centro - - 10,91 6,05 

P.I.N. - - 13,09 7,32 

Góis 30,45 21,06 17,63 9,93 

FONTE: INE (ANUÁRIO R. C. 2001, 2011 E PESQUISA POR UNIDADES TERRITORIAIS -1991) 
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2.2. INDICADORES ECONÓMICOS 

2.2.1. POPULAÇÃO ATIVA 

A) CONCELHO 

Em 2011 residiam no concelho de Góis 1549 ativos, representando um decréscimo 

na ordem dos 17,5% em relação a 2001, sendo superior ao registado no Centro (-

1,1%) e no Pinhal Interior Norte (-5,7%). O concelho, em 2011, possuía cerca de 

2,8% dos ativos existentes na unidade territorial do Pinhal Interior Norte e 0,2% da 

região Centro. 

GRÁFICO 11: VARIAÇÃO (%) DA POPULAÇÃO ATIVA E EMPREGADA EM PORTUGAL, CENTRO , PIN E NO CONCELHO DE 

GÓIS, ENTRE 2001 E 2011 

 

 

FONTE: INE 
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Por outro lado, a população empregada também diminuiu em 21,1%, entre 2001-

2011, passando de 1775 em 2001, para 1400 em 2011. Este decréscimo é bastante 

superior ao registado no Centro (-6,6%) e no P.I.N. (-10,9%). 

QUADRO 8: POPULAÇÃO ATIVA POR SECTORES DE ATIVIDADE E RESPETIVA VARIAÇÃO (%) EM PORTUGAL, CENTRO, 
P.I.N. E NO CONCELHO DE GÓIS, ENTRE 2001 E 2011 

  

Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário 

2001 2011 
Variação 

% 
 

2001 2011 
Variação 

% 2001 2011 
Variação 

% 

Portugal 231646 133386 -42,4 1632638 1154709 -29,3 2786663 3073092 10,3 

Centro 68479 35018 -48,9 383536 282800 -26,3 554358 622393 12,3 

PIN 3959 1610 -59,3 22303 15961 -28,4 28445 31166 9,6 

Góis 262 88 -66,4 619 436 -29,6 894 876 -2,0 

FONTE : INE 

 

GRÁFICO 12: POPULAÇÃO ATIVA SEGUNDO O RAMO DE ATIVIDADE NO CENTRO, PIN E CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2001 

E 2011 

 

FONTE: INE 
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Efetuando-se uma comparação entre a distribuição dos ativos por sector de 

atividade, no concelho, no Centro e no P.I.N., presente no quadro 8 e gráfico 12, 

constata-se que, todas estas unidades territoriais apresentam uma perda de 

importância do sector primário, e um aumento dos ativos nos restantes ramos de 

atividade, entre 2001 e 2011. 

Analisando a evolução dos ativos no sector primário, entre 2001 e 2011, verifica-se 

que Góis, registou a diminuição mais acentuada das três unidades territoriais em 

análise, com 66,6%, seguido pelo P.I.N. com 59,3% e Centro com 48,9%. Este 

sector, representava, em 2011, cerca de 5,7% da população ativa do concelho, valor 

superior ao registado no Centro (3,3%) no P.I.N. (2,9%). 

Esta tendência, resulta do abandono progressivo da atividade agrícola. A população 

rural é na sua maioria idosa, prevendo-se que a diminuição de ativos no sector 

primário, tenda a acentuar-se nas próximas décadas. O abandono da atividade 

agrícola tem permitido e acelerado o processo de urbanização de alguns dos 

territórios, contribuindo para acentuar o processo de dispersão urbana. 

O setor secundário, em 2001, representa 28,1% dos ativos empregues no concelho, 

evidenciando uma menor importância, em relação ao terciário. Este sector 

apresentou um decréscimo relativo de 29,6%, entre 2001 e 2011. O peso do sector 

secundário na estrutura ativa dos espaços territoriais em análise, é quase 

equivalente sendo maior no P.I.N. (29,2% dos seus ativos), seguido do Centro 

(26,8% dos ativos). Todas as unidades territoriais em análise apresentam uma 

variação negativa, em relação ao ano censitário de 2001. O P.I.N. registou um 

decréscimo de 28,4% dos ativos neste sector, o Centro de 26,3% e o concelho de 

Góis de 29,6%, evidenciando uma crise ou abandono na industrialização, com uma 

migração de ativos para o sector terciário. 

O setor terciário é o mais importante no concelho de Góis, à semelhança das outras 

unidades territoriais empregando cerca de 56,6% dos ativos, em 2011. Este valor é 

inferior ao registado no Centro (58,9%) e no P.I.N. (57,0%). O concelho continua a 
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registar uma variação negativa de 2,0% dos ativos no sector terciário, contrariando a 

variação positiva que se regista no P.I.N (+9,6%) e no Centro (+12,3%).  

Pela análise anterior gráfico verifica-se que o sector terciário é o que emprega mais 

população, não só no concelho de Góis, mas também na Região Centro, Pinhal 

Interior Norte e Portugal. No entanto, o sector primário tem um valor significativo no 

concelho de Góis, dado a realidade da nossa região. 

O peso que os serviços assumiram nestas últimas décadas tem aumentado, bem 

como o abandono da agricultura e floresta e a diminuição da indústria de 

transformação, que levou a que as populações se deslocassem dos meios rurais 

para os meios urbanos. Resultando num maior número de terrenos incultos 

agrícolas e, consequente no caso do concelho de Góis, o aumento de combustíveis 

florestais. 

Este indicador típico dos países em desenvolvimento devia revelar que o aumento 

de mecanização na agricultura e na floresta seria resultado da menor necessidade 

de pessoas neste sector, porém, revela que a floresta e a agricultura têm vindo a ser 

abandonadas gradualmente. Este panorama é tanto mais claro, quanto mais nos 

aproximamos do interior do país. 

 

B) FREGUESIAS 

Através do gráfico 13 constata-se que todas as freguesias do concelho perderam 

população ativa, à semelhança da perda de população residente, apresentando 

variações negativas. Esta perda foi mais significativa, no período de 2001 e 2011, na 

freguesia do Colmeal (-67,3%) e do Cadafaz (-48,3%), seguidas pela freguesia de 

Alvares (-21,5%), Vila Nova do Ceira (-15,6%) e por fim Góis (-9,0%). 
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GRÁFICO 13: POPULAÇÃO ATIVA POR FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS, EM 2001 E 2011 

 

FONTE: INE 

 

SETOR PRIMÁRIO 

Observando o gráfico 14 que demonstra o peso percentual por sector de atividade 

nas várias freguesias que integram o concelho de Góis, verifica-se que, apesar das 

características orográficas, o sector de maior importância na freguesia do Colmeal é 

o primário à semelhança do Cadafaz. No resto do concelho prevalece a importância 

do sector terciário. 

O setor primário, mais especificamente a atividade agrícola, ao contrário das 

restantes atividades, não implica na sua generalidade, uma grande quantidade de 

movimentos pendulares, uma vez que, normalmente os campos agrícolas estão 

associados a quintas e às respetivas habitações dos agricultores. 
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GRÁFICO 14: PESO PERCENTUAL DOS SETORES ECONÓMICOS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS EM 2011 

 

FONTE: INE 

 

SETOR SECUNDÁRIO 

A população ativa no sector secundário, como se pode verificar através do quadro 9 

reside principalmente na freguesia do Góis, apesar de ser na freguesia do Cadafaz 

que a sua percentagem é maior (39,1%). 

QUADRO 9: POPULAÇÃO ATIVA  POR SETOR DE ATIVIDADE NAS FREGUESIAS DO CONCELHOS DE GÓIS EM 2011 

  
Sector Económico 

Primário Secundário Terciário 
Góis 45 244 555 
Alvares 13 62 126 
Vila Nova do Ceira 19 104 163 
Colmeal  5 8 18 
Cadafaz 6 18 14 

FONTE : INE 

Apesar desta dependência em relação à atividade industrial na freguesia do 

Cadafaz, verifica-se que nesta área não existe qualquer zona industrial. Este facto, 
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implica deslocações diárias da população casa/trabalho entre freguesias e 

concelhos. 

 

SETOR TERCIÁRIO 

A maioria dos ativos no setor terciário reside nas freguesias de Góis (61,3%) e 

Alvares (55,5%), seguidas pelas freguesias de Colmeal (51,4%), Vila Nova do Ceira 

(48,7%) e Cadafaz (30,4%). 

O peso percentual dos ativos no setor terciário, sobre o total de ativos em cada 

freguesia, é acentuado em todo o concelho exceto na freguesia mais interior do 

concelho – Cadafaz. 

 

2.2.2. EMPRESAS DA REGIÃO 

SETOR PRIMÁRIO 

O setor primário tem vindo a perder ativos no concelho, à semelhança da tendência 

que se verifica a nível regional e nacional. Destacando-se nesta área empresas 

como a pecuária da várzea, o Aviário do Nogueiro e a produção o corte de espécies 

florestais (eucaliptos, pinheiros e Acácias). 

 

SETOR SECUNDÁRIO 

O setor secundário tem pouca expressão no concelho em análise, destacando-se 

duas indústrias de produção de candeeiros elétricos (Valditaro, lda e Vicente & 

Vicente, lda) que empregam cerca de uma centena de pessoas. 
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Há ainda que referir, neste setor, a crescente tendência para localização de Parques 

Eólicos no concelho. Atualmente, já se encontram três parques eólicos em 

produção, estando mais um em construção. 

 

SETOR TERCIÁRIO 

Tem vindo a crescer o número de pessoas ativas associadas a este sector, apesar 

do decréscimo de população ativa, verifica-se também que muitas delas 

abandonaram os sectores primários e secundários para se dedicar a atividades 

relacionadas com o sector terciário, nomeadamente serviços. 

Os cinco equipamentos sociais do concelho relacionados com a população sénior 

refletem a realidade concelhia, no que diz respeito ao envelhecimento da população 

e ao consequente crescimento da oferta deste tipo de serviço. Ao observar o quadro 

10 podemos constatar a importância destes serviços na economia local, criando 

cerca de 178 postos de trabalhos diretos, para dar apoio a  212 utentes residentes,  

40 utentes em regime diurno e 111 utentes em apoio domiciliário.  

Algumas destas unidades sociais têm ainda a vertente de apoio à população mais 

jovem com creche, jardim de infância e ocupação de tempos livres, podendo servir 

no total de 100 crianças.  

No entanto, verifica-se que a procura/necessidade está na sua maioria relacionada 

com a vertente sénior, estando todas as unidades com a sua capacidade perto dos 

100% de utilização.  
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QUADRO 10 – EQUIPAMENTOS SOCIAIS DO CONCELHO DE GÓIS – DADOS  FORNECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES, REFERENTES AO ANO 2014 

Equipamento Social Entidade 
Gestora 

Freguesia N.º de 
funcionários 

N.º de utentes 
residentes 
(seniores) 

N.º de utentes 
em regime 

diurno 
(seniores) 

N.º de utentes. 
em  apoio 

domiciliário 

N.º de crianças em 

Creche J. de 
Infância 

ATL 

Lar de S. Mateus  Fábrica da Igreja 
Paroquial de 
Alvares 

Alvares 28 36 0 33 0 0 0 

Centro Paroquial de 
Solidariedade Social da 
freguesia de Alvares 
(Cortes) 

Fábrica da Igreja 
Paroquial de 
Alvares 

Alvares 30 40 0 31 6 8 0 

 Lar de Idosos na Cabreira Caritas 
Diocesanas de 
Coimbra 

União de 
Freguesias de 

Cadafaz e 
Colmeal 

37 56 0 0 0 0 0 

Centro Social Rocha 
Barros 

Centro Social 
Rocha Barros 

Góis 39 40 10 27 25 24 12 

Lar de Idosos de Vila nova 
do Ceira 

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Góis 

Vila Nova do 
Ceira 

44 40 30 20 0 0 25 

Totais   178 212 40 111 31 32 37 
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2.2.3. TAXA DE ATIVIDADE E DE DESEMPREGO 

A) CONCELHO 

Observando o gráfico 15, podemos verificar que a taxa de atividade, no concelho de 

Góis, entre 2001 e 2011 tem decrescido. Em 2011, esta taxa era de 36.4% (-10.7% 

do que em 2001), sendo inferior à da região Centro (45,4%) e do P.I.N. (41,6%). 

Observando a taxa de atividade masculina e a taxa de atividade feminina do 

concelho, verifica-se que, em ambos os casos se registou uma diminuição. Em 

2011, a taxa de atividade masculina era de 41,7%, sendo inferior à verificada no 

Centro (49,8%) e no P.I.N. (46,7%). A taxa de atividade feminina, apesar de em 

2001 ser superior à registada no Norte e no Cávado, em 2011, registou uma 

diminuição significativa, superiorizando-se a estas duas unidades territoriais (Centro 

e P.I.N.). 

GRÁFICO 15: TAXA DE ATIVIDADE POR SEXOS NO CENTRO, P.I.N. E NO CONCELHO DE GÓIS, ENTRE 2001 E 2011 

 

FONTE: INE 

 

Em 2011, Góis apresentava um total de 1400 desempregados, representando um 

aumento de 44,7%, em relação a 2001, sendo no entanto inferior ao registado no 
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Centro (88,7%) e no P.I.N. (82,1%). Apesar de não ser tão gravoso como nas outras 

unidades territoriais em análise é necessário ter em consideração este problema 

social, sendo fundamental intervir de uma forma estrutural, no sentido de prevenir as 

assimetrias sociais e evitar a estratificação da sociedade e consequente 

aparecimento de grupos de risco. 

A maior parcela de desempregados, é constituída por indivíduos à procura de novo 

emprego. Estes, em 2011 perfaziam 113 residentes, aumentando 39,5% em apenas 

uma década (32). 

Os desempregados à procura de primeiro emprego, frequentemente associado à 

população mais jovem do concelho, aumentaram 63,6%, entre 2001 e 2011. 

O gráfico 17 traduz a evolução da taxa de desemprego, constatando-se que tem 

aumentado nas quatro unidades territoriais em análise. O concelho de Góis, em 

2011, apresenta 9,6% (+4,1% que em 2001) da população ativa no desemprego, 

valor inferior ao registado no Centro (11,0%) e no P.I.N. (10,9%). 

GRÁFICO 16: POPULAÇÃO ATIVA E DESEMPREGADA NO CONCELHO DE GÓIS, EM 2001 E 2011 

 

FONTE: INE 



MUNICÍPIO DE GÓIS     |       DGUPA        |      SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DO PDM 

SETEMBRO 2014 

46 / 191 

GRÁFICO 17: TAXA DE DESEMPREGO EM PORTUGAL, CENTRO, P.I.N. E GÓIS 

 

FONTE: INE 

Atendendo ao nível de instrução da população desempregada, podemos verificar 

através do gráfico 18, que 55,7% dos desempregados do concelho, em 2011, 

possuíam o 1º, 2º ou 3º ciclo completo, valor superior ao verificado no Centro 

(45,1%) e no P.I.N. (50,8%). Este facto, evidencia a importância da escolaridade dos 

indivíduos para a sua reinserção no mercado de trabalho. 
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GRÁFICO 18: DESEMPREGADOS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGAL, CENTRO, P.I.N. E NO CONCELHO DE GÓIS, EM 

2011 

 

FONTE: INE 

 

Cerca de 30% dos desempregados do concelho, possuem o 3º ciclo completo, 

sendo o grupo mais relevante quanto ao número de desempregados, refletindo uma  

tendência distinta à verificada no Centro e no P.I.N..   Refira-se o peso crescente dos 

desempregados com curso superior completo, que representam em 2011,cerca de 

9,4% dos indivíduos. Este valor é superior ao verificado no P.I.N. (8,3%) e inferior ao 

que se regista no Centro (11,2%) .De facto, verifica-se uma grande dificuldade na 

inserção no mercado de trabalho de alguns grupos de indivíduos formados, 

evidenciando que grande parte das licenciaturas poderão não estar adequadas às 

reais necessidades ao mercado. 

B) FREGUESIAS 

Segundo os gráficos 19 e 20 a maioria dos desempregados e a taxa de 

desemprego mais elevada, concentram-se nas freguesias de Góis e de. Vila Nova 

do Ceira, respetivamente. A população desempregada em Vila Nova do Ceira 
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representa 17,4& da população ativa, em Góis 14,63% seguida da freguesia de 

Alvares (11,5%), Colmeal (11,4%) e Cadafaz (6,84%), Este facto deve-se a 

estarmos perante as freguesias mais populosas, contribuindo para que a quantidade 

de desempregados seja maior. 

 

GRÁFICO 19: POPULAÇÃO DESEMPREGADA POR FREGUESIAS NO CONCELHO DE GÓIS, EM 2011 

 

FONTE: INE 
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GRÁFICO 20: TAXA DE DESEMPREGO POR FREGUESIA DO CONCELHO DE GÓIS, EM 2011 

 

FONTE: INE 
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2.3. FEIRAS, FESTAS E ROMARIAS 

As feiras, festas e romarias existentes no concelho e plasmadas no quadro 11 são 

importantes pólos dinamizadores em termos da comunidade em geral. Estas captam 

um elevado número de visitantes, entre os quais estão os emigrantes e migrantes 

que fazem questão de voltar à terra Natal pelo menos uma vez por ano, escolhendo 

para o efeito a data da festa local. Muitos dos locais referidos no quadro que se 

segue veem a sua população triplicar na altura do verão, período do ano em que as 

festas e romarias são mais frequentes.  

QUADRO 11 – FEIRAS, FESTAS E ROMARIAS DO CONCELHO DE GÓIS – FONTE: CMG PDFCI 

Freguesias Feiras Festas e Romarias 

Alvares 2º domingo do mês 

março/abril 
Amioso do Senhor - domingo de Páscoa 
junho 
Casal Novo - segundo fim-de-semana do 
mês 
Amioso Cimeiro - segundo fim-de-semana 
do mês 
Mega Fundeira - último fim-de-semana do 
mês 
agosto 
Simantorta - primeiro fim-de-semana do 
mês 
Roda Cimeira - segundo fim-de-semana do 
mês 
Roda Fundeira - segundo fim-de-semana 
do mês 
Festa S. Mateus - Alvares - terceiro fim-de-
semana do mês 
Amieiros - terceiro fim-de-semana do mês 
Festa Santa Margarida - Chã de Alvares - 
terceiro fim-de-semana do mês 
Algares -  último fim-de-semana do mês 
Telhada -  último fim-de-semana do mês 
Estevianas -  último fim-de-semana do mês 
setembro 
Festa S. João Batista - Cortes - primeiro 
fim-de-semana do mês 

Cadafaz -- 

julho 
Festa da Nossa Senhora dos Remédios - 
Candosa - último fim-de-semana do mês 
agosto 
Festa da Nossa Senhora das Neves - 
Cadafaz - primeiro fim-de-semana do mês 
Festa do Santo Amaro - Cabreira - terceiro 
fim-de-semana do mês 
Festa da Nossa Senhora da Conceição - 
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Corterredor - último fim-de-semana do mês 

Colmeal -- 

junho 
Soito - último fim-de-semana do mês 
Carvalhal - último fim-de-semana do mês 
agosto 
Açor - primeiro fim-de-semana do mês 
Festa Nosso Senhor da Amargura - 
Colmeal - segundo fim-de-semana do mês 
Malhada - segundo fim-de-semana do mês 
Sobral - terceiro fim-de-semana do mês 
Salgado - terceiro fim-de-semana do mês 
Aldeia Velha - último fim-de-semana do 
mês 

Góis 

maio 
Feira do Livro - terceiro fim-de-semana 
do mês 
 
agosto 
Expo FACIG – segundo fim-de-semana 
do mês 
 
novembro 
Feira Dia de Todos-os-Santos - dia 1 
 
Feira Semanal - 3ª- feira 
 

julho 
GóisOroso Arte - segundo fim-de-semana 
do mês; 
Casêlhos/Portelas - penúltimo fim-de-
semana do mês; 
Nogueiro - último fim-de-semana do mês; 
Ladeiras - último fim-de-semana do mês; 
Vale Moreiro/Manjão - último fim-de-
semana do mês; 
agosto 
Festa Nossa Sra. Dos Milagres - Cerdeira - 
primeiro fim-de-semana do mês; 
Bordeiro - primeiro fim-de-semana do mês; 
Cortecega - primeiro fim-de-semana do 
mês; 
Ponte Sótão - primeiro fim-de-semana do 
mês; 
Concentração Mototurística de Góis - 
terceiro fim-de-semana do mês; 
setembro 
Esporão - segundo fim-de-semana do mês; 

Vila Nova 
do Ceira 

3º domingo de cada mês 

junho 
Chapinheira - terceiro fim-de-semana do 
mês; 
agosto 
Festa Nossa Sra. Da Candosa – 15 de 
Agosto; 
Festa Filarmónica Varzeense – variável; 
Festa Santa Bárbara - Barreiro - último fim-
de-semana do mês; 
setembro 
Várzea Pequena - primeiro fim-de-semana 
do mês; 
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2.3.1 CONCENTRAÇÃO MOTOTURÍSTICA DE GÓIS 

A concentração Mototurística de Góis é uma referência a nível nacional e com 

relevante impacto no território e economia não só local, mas também regional.  

Durante os quatro dias em que decorre o evento, o concelho de Góis vê a sua 

população aumentar em cerca de 15000 a 20000 pessoas, em relação aos cerca de 

5000 habitantes (número redondo) que vivem neste território durante todo o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 3- CARTAZ DA 21ª EDIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 

MOTOTURÍSTICA DE GÓIS – FONTE: WWW.CM-GOIS.PT 
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O evento é organizado pela associação – Góis Moto Clube e apoiado por vários 

parceiros ou organismos públicos locais e regionais, entre os quais se destacam a 

autarquia local, os bombeiros voluntários de Góis, a GNR e a ARS-centro. Em 2014, 

o evento perfez a sua 21ª edição, decorrendo em recinto fechado, com acesso 

mediante o pagamento de ingresso. Nos últimos anos a associação tem vendido 

cerca de 20000 bilhetes para o evento. É do conhecimento geral que uma parte dos 

visitantes, nessa altura do ano, não compram bilhete para o evento e vêm apenas 

disfrutar de todo o ambiente gerado pelo mesmo no concelho e na região. 
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2.4. EDIFICADO 

2.4.1. PARQUE HABITACIONAL (2001-2011)  

A) CONCELHO 

A forte concentração urbana e populacional regista-se sobretudo nas freguesias de 

Alvares, Góis e Vila Nova do Ceira.  

QUADRO 12: TOTAL DE EDIFÍCIOS SEGUNDO A SUA FUNÇÃO (2001-2011) 

  
CENTRO PIN GÓIS 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Total de 
edifícios 

992.321 1.111,952 77.141 85.699 4.252 4.934 

Exclusivamente 
residenciais 

918.457 1.046,903 72.884 81.466 4.113 4.812 

Parcialmente 
residenciais 

63.941 57.875 3.769 3.817 115 92 

Principalmente 
não 
residenciais 

9.923 7.174 488 416 6 30 

FONTE: INE 

Através da análise do quadro 12, verifica-se que, em 2011, existem em Góis, um 

total de 4.934 edifícios, dos quais, 98% apresentam como exclusiva finalidade a 

função residencial (+0,8% que em 2001); 2% têm a função residencial associada a 

outra função (-0,8% que em 2001). Estes valores são acima dos registados no 

Centro e no Pinhal Interior Norte, que apresentam cerca de 94% e 95%, 

respetivamente para edifícios exclusivamente residenciais. São diminutos os 

edifícios que apresentam a sua função principal distinta da residencial, apenas 0,6%. 

Os edifícios existentes no concelho, em 2011, registaram um aumento de 16%, em 

relação à década anterior (+682 edifícios), valor superior ao verificado na Região 

Centro (12%) e no Pinhal Interior Norte (11%). 
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QUADRO 13: TOTAL DE ALOJAMENTOS SEGUNDO OCUPAÇÃO, ALOJAMENTOS FAMILIARES DE RESIDÊNCIA HABITUAL E DE 

USO SAZONAL E FAMÍLIAS CLÁSSICAS (2001-2011) 

  
CENTRO P.I.N. GÓIS 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Total de 
Alojamentos 

1.254,701 1.448,644 85.732 96.938 4.421 5.176 

Total Alojamentos 
Familiares 

1.252,754 1.445,343 85.618 96.738 4.417 5.168 

Alojamentos 
Clássicos 
Residência Habitual 

827.768 893.857 50.661 51.467 1.929 1.779 

Alojamentos 
Clássicos de uso 
Sazonal/Secundário 

290.748 353.055 25.095 30.470 2.278 2.750 

Alojamentos Vagos 129.970 196.974 9.675 14.717 209 636 

Alojamentos 
Coletivos 

1.947 3.301 114 200 4 8 

Famílias Clássicas 
Residentes 

847.265 904.770 51.488 51.964 1.934 1.787 

Alojamentos 
Familiares por 
Família 

1,48 0,16 1,66 1,86 2,28 2,89 

Alojamentos  
Familiares por 
Edifício 

1,26 0,13 1,1 1,13 1,03 1,05 

FONTE: INE 

 

O parque habitacional, no período compreendido entre 2001 e 2011, medido pelos 

alojamentos familiares, cresceu 18% (+755 novos alojamentos), sendo superior ao 

registado no Centro (+16%) e no Pinhal Interior Norte (+13%).  

Os alojamentos vagos, por sua vez, aumentaram cerca de 204%, entre 2001 a 2011, 

valor muito superior ao registado no Pinhal Interior Norte (+52%) e no Centro 
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(+51%). Este facto, está relacionado com a grande oferta de alojamentos que se tem 

assistido nas últimas décadas. 

Em 2011, existiam 636 alojamentos vagos, correspondendo a 12% dos alojamentos 

familiares clássicos. Este valor é sensivelmente inferior ao registado na região 

Centro (14%) e no Pinhal Interior Norte (15%). Destaque-se ainda, que, em Góis, 

cerca de 53% (+20% que em 2001) dos alojamentos familiares eram de uso sazonal 

ou segunda habitação, valor muito superior ao registado no Centro (23%) e no 

Pinhal Interior Norte (32%). 

Observando a evolução dos alojamentos familiares por edifício ou os alojamentos 

familiares por família, entre 2001 e 2011, podemos verificar que têm evoluído no 

mesmo sentido. Em 2001, existiam, em média, cerca de 1,03 alojamentos familiares 

por edifício, sendo este valor inferior ao registado no Centro (1,26) e no Pinhal 

Interior Norte (1,10). Por outro lado existem 2,89 alojamentos familiares para cada 

família (em 2001, era de 2,28), valor superior ao registado no Centro (0,16) e no 

Pinhal Interior Norte (1,86). 

QUADRO 14: NÚMERO DE FAMÍLIAS RESIDENTES POR ALOJAMENTO (2001-2011) 

ALOJAMENTO 
SEGUNDO N.º 
DE FAMÍLIAS 

CENTRO P.I.N. GÓIS 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

COM 1 
FAMÍLIA 

816.089 620.039 50.105 41.372 1.925 685 

COM 2 
FAMÍLIAS 

9.686 51.596 505 2.440 4 66 

COM 3 
FAMÍLIAS 

1.993 217.679 51 7.439 - 96 

TOTAL  827.768 864.176 50.661 49.583 1.929 834 

FONTE: INE 

 

Segundo o quadro 14, existiam no concelho, em 2011, um total de 685 alojamentos 

que albergavam apenas uma família, representando um decréscimo de 64% em 

relação a 2001. Assim, cerca de 82% dos alojamentos familiares, albergavam 
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apenas uma família (em 2001, este valor era de cerca de 99,8%).    No Centro e no 

Pinhal Interior Norte, a percentagem de alojamentos familiares com apenas uma 

família residente, no mesmo ano, era ligeiramente menor à registada no concelho, 

71% e 83% respetivamente. Apesar da reduzida percentagem de alojamentos com 

mais do que uma família residente, verifica-se que, nas três unidades territoriais em 

análise, entre 2001 e 2011, se tem assistido ao seu aumento, representando uma 

pioria das condições de habitabilidade, provavelmente consequência do período de 

crise económica e social que estamos a atravessar. 

 

B) FREGUESIAS 

O Gráfico 21 permite identificar que as freguesias Góis e Alvares apresentam a 

maior concentração de edifícios e alojamentos familiares do concelho. 

A freguesia de Alvares apresenta a maior quantidade de edifícios, concentrando 

34% do edificado existente no concelho, seguida pela freguesia de Góis, Vila Nova 

do Ceira, Colmeal e Cadafaz, com 33%, 16%, 10% e 8% respetivamente. Alvares e 

Góis, em conjunto, concentram 67% dos edifícios existentes em todo o concelho.  

A freguesia de Góis apresenta a maior quantidade de alojamentos clássicos, cerca 

de 35%, em relação ao restante concelho, logo seguida pela freguesia de Alvares 

com 32%.  
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FONTE: INE CENSOS 2011 

 

 

 

As freguesias de Alvares e Góis, para além de possuírem a maior quantidade de 

edifícios e de alojamentos respetivamente, apresentam o maior volume de 

alojamentos vagos do concelho, concentrando 82% dos mesmos 

GRÁFICO 21: DISTRIBUIÇÃO DO N.º DE ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS NO CONCELHO DE GÓIS EM 

GRÁFICO 22: DISTRIBUIÇÃO DO N.º DE ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS NO CONCELHO DE GÓIS EM 

2011 
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(522).  Observando o peso dos alojamentos vagos sobre o total de alojamentos 

familiares em cada freguesia, podemos afirmar que nas restantes freguesias o seu 

número é pouco significativo, sendo igual ou inferior a 10%. 

Verifica-se a existência de uma grande quantidade de alojamentos vagos nos 

principais centros urbanos do concelho - Alvares e Góis -, refletindo o 

despovoamento do interior, através da migração para outros centros urbanos 

próximos mais atrativos em termos de económicos, oferta de serviços e 

equipamentos coletivos - Coimbra. 

 

FONTE: INE CENSOS 2011 

 

No concelho de Góis as necessidades de alojamento estão praticamente suprimidas. 

Confrontando os “alojamentos clássicos de residência habitual” com os de “famílias 

residentes”, existe um défice no concelho de 5 fogos, sendo que, é em Góis que 

este valor é mais expressivo, existindo 4 famílias que partilham o seu alojamento. 

 

GRÁFICO 23: ALOJAMENTOS FAMILIARES VAGOS E SUA PERCENTAGEM NO CONCELHO DE GÓIS 

EM 2011 
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FONTE: INE CENSOS 2011 

 

2.4.2 EDIFÍCIOS SEGUNDO DATA DE CONSTRUÇÃO 

O gráfico 25 apresenta a evolução do número de edifícios construídos até 2011. 

Constata-se que o maior número de edifícios do concelho de Góis foi construído na 

primeira metade do século 20, assistindo-se a um decréscimo acentuado de 

construção a partir da década de 80 do século passado. No presente século a 

construção de novos edifícios continua a decrescer, mas de forma menos abrupta. 

Esta observação leva-nos a afirmar que o concelho de Góis apresenta um Parque 

Habitacional bastante envelhecido, com a cerca de 84% dos edifícios construídos 

antes de 1991. 

GRÁFICO 24: : TOTAL DE ALOJAMENTOS, ALOJAMENTOS CLÁSSICOS DE RESIDÊNCIA HABITUAL E FAMÍLIAS 

RESIDENTES DO CONCELHO DE GÓIS EM 2011 
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GRÁFICO 25: NÚMERO DE EDIFÍCIOS POR DATA DE CONSTRUÇÃO NO CONCELHO DE GÓIS ATÉ 2011  

 

FONTE: INE CENSOS 2011 

No que concerne aos edifícios, segundo os diferentes períodos de construção, 

verifica-se que as freguesias que apresentam uma maior quantidade de edifícios 

construídos antes de 1960 são: Góis, com 770 edifícios, cerca de 47% do seu 

edificado habitacional; seguido por Alvares com 719 edifícios e 43% do seu edificado 

habitacional; Vila Nova do Ceira com 421 edifícios, com cerca de 54% do seu 

edificado; e Cadafaz com 144 edifícios e 38% do seu edificado habitacional. 

Destaque-se que, 60% do edificado, 286 edifícios existentes no Colmeal, foram 

construídos antes de 1960, evidenciando uma grande imutabilidade construtiva 

nesta freguesia e um elevado envelhecimento dos seus edifícios. 
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GRÁFICO 26: N.º DE EDIFÍCIOS POR DATA DE CONSTRUÇÃO NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS ATÉ 2011 

 

FONTE: INE CENSOS 2011 

 

A evolução do parque habitacional no concelho de Góis presente no gráfico 27 

revela algumas diferenças entre as cinco freguesias do concelho (anterior divisão 

administrativa do concelho). Assim, nota-se que a freguesia que apresenta a 

evolução mais próxima da média do concelho é Vila Nova do Ceira. A freguesia de 

Alvares apresenta um pico de construção no primeiro quartel do século XX; Góis 

antes de 1919 e entre 1971 e 1980 e entre 2001 e 2005; Cadafaz no primeiro quartel 

do século XX e no período compreendido entre 1981 e 1990. O Colmeal no primeiro 

quartel do século XX e no período entre 1971 e 1980. 
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GRÁFICO 27: GRÁFICO 26: EVOLUÇÃO DA  CONSTRUÇÃO NO CONCELHO DE GÓIS POR FREGUESIA ATÉ 2011 

 

FONTE: INE CENSOS 2011 

Assim, podemos verificar que grande parte do edificado de todas as freguesias do 

concelho apresenta mais de 20 anos de construção, podendo necessitar de 

intervenções de reabilitação. 

Tendo em atenção o índice de envelhecimento dos edifícios, podemos verificar que, 

em Góis, por cada 100 edifícios construídos depois de 2001, existiam 594 edifícios 

construídos até 1960, confirmando que estamos perante um parque habitacional dos 

mais envelhecidos da zona Centro do país. Este índice é superior ao registado em 

Portugal e no Centro, que apresentam valores na ordem dos 176 e 186 edifícios 

construídos até 1960, por cada 100 edifícios construídos depois de 2001. 

 

GRÁFICO 28: ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO DO PARQUE HABITACIONAL (%) EM PORTUGAL, CENTRO, PIN E CONCELHO DE 

GÓIS, EM 2011 
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FONTE: INE – CENSOS 2011 

As freguesias que apresentam índices de envelhecimento dos edifícios mais 

elevados, coincidem geralmente, com as que apresentam índices de envelhecimento 

da população mais elevados, e perdas de residentes mais significativas.     

Assim, podemos destacar, a freguesia do Colmeal (para cada 100 edifícios 

construídos após 2001, existiam 4800 edifícios construídos até 190) e a freguesia do 

Cadafaz (para cada 100 edifícios construídos após 2001, existiam 271 edifícios 

construídos até 1960). Na freguesia de Vila Nova do Ceira existiam para cada 100 

edifícios construídos após 1991, 226 edifícios construídos até 1945. 

 

 

 

GRÁFICO 29: ÍNDICE DE ENVELHECIMENTOS DO PARQUE HABITACIONAL POR FREGUESIA EM % 
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FONTE: INE CENSOS 2011 

 

As freguesias que apresentam um maior crescimento habitacional e índices de 

envelhecimento dos edifícios mais baixos, registam índices de envelhecimento 

populacionais menores.  

A existência de novas construções é um fator importante para que exista um maior 

dinamismo populacional, uma vez que estas atraem novos residentes. A recente, 

mas não atual, facilidade no acesso ao crédito bancário e a existência de uma nova 

mentalidade social de valorização da residência em novas habitações tem 

beneficiado as freguesias que apresentam uma maior disponibilidade de 

construções.  

Os menores índices de envelhecimento dos edifícios verificam-se em: Alvares (para 

cada 100 edifícios construídos após 2001, existiam 636 edifícios construídos até 

1960) e em Góis (para cada 100 edifícios construídos após 2001, existiam 453 

edifícios construídos até 1960). 
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2.4.2 LICENÇAS CONCEDIDAS  

A) CONCELHO – NOVAS CONSTRUÇÕES HABITAÇÃO FAMILIAR 

No sentido de se perceber a vitalidade construtiva verificada na sub-região do Pinhal 

Interior Norte e no concelho de Góis, entre 2003 e 2013, procedeu-se à análise do 

número de edifícios licenciados para a construção de novas habitações familiares. 

Analisando o gráfico 29, verifica-se que os licenciamentos para a construção de 

novas habitações familiares, no concelho de Góis e no Pinhal Interior Norte, no 

período em análise, têm vindo a decrescer.  

Após 2003, foram emitidas 113 licenças para a construção de novas habitações 

familiares, tendo diminuído cerca de 95%, entre 2003 e 2013, no concelho de Góis. 

Em 2013, Góis concentrava 1,11% das licenças para a construção de novos 

edifícios para habitação familiar do Pinhal Interior Norte. 

 

GRÁFICO 30:EVOLUÇÃO DOS LICENCIAMENTOS DE NOVAS CONSTRUÇÕES PARA HABITAÇÕES FAMILIARES ENTRE 2001 E 

2013 NO PINHAL INTERIOR NORTE E NO CONCELHO DE GÓIS 

 

FONTE: INE 
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GRÁFICO 31: EVOLUÇÃO DOS FOGOS LICENCIADOS EM NOVAS HABITAÇÕES FAMILIARES, ENTRE 2003 E 2013, NO PINHAL 

INTERIOR NORTE E NO CONCELHO DE GÓIS 

 

FONTE: INE 

 

Os fogos gerados pelas novas construções licenciadas, no concelho, após 

apresentarem um decréscimo igual aos dos edifícios, devido à baixa densidade 

existente no concelho. O decréscimo foi mais acentuado a partir de 2011. 

Assim, entre 2003 e 2013, a quantidade de fogos gerados pelos novos edifícios 

licenciados cujo destino é a habitação familiar, diminuiu cerca de 95%. Este facto 

deve-se, por um lado, ao decréscimo do número de licenciamentos emitidos para a 

construção de habitações e à cércea dos edifícios licenciados ser equivalente a um 

piso. 
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GRÁFICO 32: EVOLUÇÃO DOS LICENCIAMENTOS DE NOVAS CONSTRUÇÕES PARA HABITAÇÕES, ENTRE 2003 E 2013 NO 

CONCELHO DE GÓIS E CONCELHOS LIMÍTROFES 

 

FONTE: INE 

Estabelecendo uma comparação entre os concelhos da região do P.I.N. limítrofes ao 

concelho de Góis, podemos verificar que os licenciamentos de edifícios para a 

construção de novas habitações familiares, entre 2003 e 2013, têm apresentado 

tendências semelhantes, exceto o Concelho da Pampilhosa da Serra que apresenta 

um crescimento no n.º de licenciamentos no ultimo ano. 

Assim, podemos identificar que 2005, coincidiu com o ano onde este tipo de 

licenciamentos, começou a diminuir. 
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GRÁFICO 33: EVOLUÇÃO DOS FOGOS LICENCIADOS EM NOVAS HABITAÇÕES FAMILIARES, ENTRE 2003 E 2013, NO 

CONCELHO DE GÓIS E CONCELHOS LIMÍTROFES 

 

 

FONTE: INE  

 

Observando a evolução da quantidade de fogos gerados pelas novas habitações 

familiares licenciadas, nas unidades territoriais em análise, podemos constatar que 

estes têm acompanhado a tendência verificada nas licenças para a construção de 

edifícios para a habitação.    No caso de Góis e Vila Nova de Poiares, este 

decréscimo ocorreu a partir de 2007, em Arganil, Lousã e Pampilhosa da Serra 

ocorreu em 2004, Pedrogão Grande e Castanheira de Pêra a partir de 2006, apesar 

de anteriormente ambos terem registado valores mais baixos. Esta tendência 

acentuou-se sobretudo nos concelhos da Lousã e Arganil a partir de 2007. 
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GRÁFICO 34: NOVAS CONSTRUÇÕES LICENCIADAS PARA HABITAÇÃO FAMILIAR E RESPECTIVOS FOGOS CRIADOS, ENTRE 

2003 E 2013, NO CONCELHO DE GÓIS 

 

FONTE: INE 

 

No concelho de Góis, entre 2003 e 2013, licenciaram-se 113 novas construções 

para habitação, gerando 132 fogos, evidenciando uma evolução negativa 

(decréscimo fogos de 95,8 % entre 2007 e 2013).  

Verifica-se que na maioria dos anos, do período em análise, o número de licenças 

para construção de novas habitações é igual ao número de fogos, evidenciando que 

no concelho predominam os edifícios habitacionais unifamiliares e de cércea 

equivalente a um piso. 

A diminuição dos licenciamentos para novas construções que se assiste nos últimos 

anos deve-se ao também decréscimo populacional (diminuição das taxas de 

crescimento da população), a conjuntura económica nacional e mais 

especificamente da região do Centro onde se verifica o aumento do desemprego e o 

aumento da insegurança em relação ao investimento, e a diminuição do poder de 

compra da população que se refletiu na diminuição da procura e incapacidade do 

mercado absorver a totalidade das novas construções. 
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GRÁFICO 35: CÉRCEA TOTAL DOS EDIFÍCIOS EXISTENTES NO CONCELHO DE GÓIS EM 2011 

 

FONTE: INE CENSOS 2011 

 

Analisando o gráfico 35 verifica-se que 78% dos edifícios no concelho de Góis em 

2011 tem um ou dois pisos, seguido dos edifícios que possuem três ou quatro pisos 

(22%). Os edifícios com cinco ou mais pisos são apenas 16, tornando-se em termos 

de percentagem pouco expressivos. 

O gráfico 36, apresenta-nos as tipologias dominantes dos licenciamentos efetuados, 

entre 2003 e 2013, através da sua observação podemos constatar que 52% dos 

licenciamentos eram T4 ou mais, seguido dos T3 com 29% e dos T2 com 19%. 
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GRÁFICO 36: TIPOLOGIAS DOMINANTES DAS CONSTRUÇÕES LICENCIADAS, ENTRE 2003 E 2013, NO CONCELHO DE GÓIS 

 

FONTE: INE 

 

O concelho de Góis carateriza-se pela predominância de edifícios habitacionais 

unifamiliares com apenas um ou dois pisos na sua maioria, cuja tipologia poderá ser 

T4 ou mais tendo em conta a predominância desta nos últimos licenciamentos, 

ocupando extensivamente o território. Este tipo de construção é incentivado pela 

melhoria da acessibilidade no concelho e decorre da procura pela população de um 

ambiente mais natural e saudável que privilegia o contacto com a natureza. 

As principais debilidades inerentes ao desenvolvimento urbano que privilegia o a 

construção unifamiliar e diminuição da construção multifamiliar são: “alargamento” 

da malha urbana e a progressiva diminuição da densidade demográfica; 

insustentabilidade e incapacidade das infraestruturas de saneamento e água 

canalizada; necessidade de se efetuar investimentos em vias de comunicação; 

acentuação dos movimentos pendulares para o centro da vila onde se concentram 

os serviços e o comércio, aumento das despesas com a eletricidade utilizada para a 

iluminação dos arruamentos; consumo do solo pela construção e destruição de 

muitos espaços de valor ambiental; acentuar da necessidade de se investir em 
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infraestruturas e equipamentos por todo o território. Este fatores ainda não se podem 

considerar muito problemáticos porque o concelho é pouco populoso e gera pouca 

atratividade. 

As principais vantagens do tipo de ocupação compacta, por sua vez, são: o 

incremento da densidade populacional e a contenção da dispersão da malha urbana; 

aumento da eficácia e sustentabilidade da rede de infraestruturas de água e 

saneamento básico; maior facilidade na gestão dos resíduos sólidos; menor 

necessidade de investimentos em novas vias de comunicação; menor quantidade de 

movimentos pendulares diários; polifuncionalismo do espaço urbano; maior 

facilidade de gestão da rede de equipamentos; preservação dos espaços de valor 

natural e patrimonial; poupança de energia elétrica despendida para a iluminação 

pública. 

No entanto, grandes aglomerados urbanos (cidades) que apostam num 

desenvolvimento urbano concentrado, ainda não conseguiram resolver o problema 

ambiental e ecológico da ausência de espaços naturais e de lazer, sendo 

necessário, promover áreas verdes de utilização coletiva. 

 

B) FREGUESIAS - NOVAS CONSTRUÇÕES HABITAÇÃO FAMILIAR 

Atendendo ao gráfico 36 e 37, podemos identificar que, Góis, apresenta a maior 

quantidade de construções licenciadas neste período (60), bem como de fogos (79). 

Para além desta freguesia, destaque-se: Alvares com 30 edifícios, seguido de Vila 

Nova do Ceira com 20, Colmeal com 2 e Cadafaz com 1 edifício. 
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GRÁFICO 37: EVOLUÇÃO DOS LICENCIAMENTOS DE NOVAS CONSTRUÇÕES PARA HABITAÇÕES FAMILIARES, ENTRE 2003 E 

2013 NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS  

 

 

FONTE: INE 

A maior quantidade de fogos criados, localizam-se nas freguesias de Góis, Alvares e 

Vila Nova do Ceira com 79, 30 e 20 fogos, respetivamente. 

Através da observação dos gráfico 37 e 38, verifica-se que o licenciamento de 

construções para habitação unifamiliares, entre 2003 e 2013, decresceu em todo o 

concelho, apenas a freguesia de Góis apresenta alguma estabilidade. 
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GRÁFICO 38: EVOLUÇÃO DOS FOGOS LICENCIADOS EM NOVAS HABITAÇÕES FAMILIARES, ENTRE 2003 E 2013, NAS 

FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS 

 

FONTE: INE 

No concelho predominam as construções unifamiliares, em relação às construções 

multifamiliares, assistindo-se à diminuição progressiva da quantidade de fogos 

gerados pela habitação multifamiliar. 

Os licenciamentos para construções de habitações unifamiliares têm sido uma 

constante, à exceção do ano 2005, 2006, 2007 e 2010. 

Góis regista a maior quantidade de licenciamentos para novas construções, seguido 

por Alvares, Vila Nova do Ceira, Colmeal e Cadafaz.  

Em relação ao número de fogos, Góis continua a liderar, seguido de Alvares, Vila 

Nova do Ceira, Colmeal e Cadafaz. 
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Alvares, para além de apresentar a segunda maior quantidade de residentes e de 

primeiro em termos de Alojamentos vagos em 2011, regista o segundo maior 

número de fogos criados pelas novas construções licenciadas entre 2003-2013. 

 

A) CONCELHO – AMPLIAÇÕES, ALTERAÇÕES E RECONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS  

O levantamento das remodelações ou reconstruções licenciadas no Concelho, no 

período em causa, foi efetuado através da consulta dos à base de dados 

disponibilizada pelo INE, à semelhança do levantamento efetuado para as 

construções novas.  

GRÁFICO 39: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AMPLIAÇÕES, ALTERAÇÕES E RECONSTRUÇÕES LICENCIADAS, ENTRE 2003 E 

2013, NO CONCELHO DE GÓIS 

 

FONTE: INE 

 

Assim, no concelho, entre 2003 e 2013, contabilizou-se um total de 231 ampliações, 

alterações e reconstruções. O ano de 2005, foi o que apresentou a maior quantidade 

de operações urbanísticas deste tipo, representando um acréscimo de 39% em 

relação a 2004.  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B) FREGUESIAS – AMPLIAÇÕES, ALTERAÇÕES E RECONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS  

 

GRÁFICO 40: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AMPLIAÇÕES, ALTERAÇÕES E RECONSTRUÇÕES LICENCIADAS, ENTRE 2003 E 

2013, NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE GÓIS 

 

FONTE: INE 

 

Observando a distribuição das ampliações, alterações e reconstruções por 

freguesias, entre 2003 e 2013, verifica-se que estas se concentram nas freguesias 

mais populosas do concelho, nomeadamente em Alvares (93 licenças), Góis (56 

licenças) e Vila Nova do Ceira (41 licenças). As freguesias que apresentam o parque 

habitacional mais envelhecido, Colmeal e Cadafaz, possuem o menor número de 

licenças urbanísticas deste tipo, 31 e 10, respetivamente.  

Verifica-se ainda uma tendência generalizada ao nível do concelho para o 

investimento na reabilitação do parque habitacional, sendo este tipo de licença de 
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operação urbanística em maior número em relação às licenças para novas 

construções entre 2003 e 2013. 

 

2.4.4. EQUIPAMENTOS  

A) EDUCAÇÃO 

Em 2011, residiam no concelho de Góis, 4260 indivíduos, dos quais 13,2% 

encontravam-se a frequentar o ensino (563). Destaque-se que, em 2011, a taxa de 

analfabetismo era de 10,3% (-7,5% do que em 2001), sendo superior à registada no 

Centro (6,4%) e no Pinhal Interior Norte (7,8%). 

Analisando a escolaridade da população residente no concelho, verifica-se que a 

maior parcela possui o primeiro ciclo do ensino básico (42,5%), refletindo um 

reduzido grau de instrução. Comparativamente com o Centro e o Pinhal Interior 

Norte, esta percentagem é maior, uma vez que, ambas as unidades territoriais 

referidas registam 32,8% e 38,3% dos seus residentes a frequentar este nível de 

ensino. 

Apesar dos indivíduos residentes sem qualquer nível de ensino estarem a diminuir e 

assumirem uma menor importância no concelho de Góis (11,8%), a percentagem 

continua a ser maior do que no Centro (8,9%) e no Pinhal Interior Norte (10,0%), 

sendo necessário envidar esforços para reduzir este tipo de exclusão social, não só 

na população mais jovem, mas também na mais idosa. 
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GRÁFICO 41: GRÁFICO 40: POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DE GÓIS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO SEGUNDO OS CENOS DE 2011_ FONTE: INE 
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Apesar da proximidade à Universidade de Coimbra (cerca de 40Km), pólo formador 

e qualificador dos recursos humanos, só cerca de 3,5% dos residentes no concelho, 

em 2011, possuíam um curso superior completo e cerca 2,0% se encontravam a 

frequentar este nível de ensino. No Centro e no Pinhal Interior Norte a percentagem 

de indivíduos com o ensino superior é ligeiramente superior ao aferido no concelho, 

representando 8,8 e 5,3% dos residentes, respetivamente. 

QUADRO 15:  EQUIPAMENTOS DE ENSINO SEGUNDO O GRAU DE ENSINO (2014) 

  CENTRO 

PINHAL 
INTERIOR 

NORTE GÓIS 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 1255 105 5 

ENSINO BÁSICO 

1º CICLO 881 64 3 

2º CICLO 232 23 1 

3º CICLO 281 25 1 

ENSINO SECUNDÁRIO 133 9 0 

ENSINO ARTÍSTICO 28 0 0 

ENSINO PROFISSIONAL 51 7 0 

ENSINO  
SUPERIOR 

PÚBLICO 

UNIVERSITÁRIO 11 0 0 

POLITÉCNICO 27 1 0 

P
R

IV
A

D
O

 

16 0 0 

FONTE: DGEST E DGES 2014 

 

Em 2013, foi contabilizado, no concelho de Góis um total de 8 estabelecimentos de 

ensino escolar de carácter público e dois de caráter privado, distribuídos pelos 

seguintes níveis de ensino: pré-escolar e básico (1.º Ciclo; 2.º Ciclo e3.º Ciclo). Este 

valor, representa 0,3% dos equipamentos escolares de todo o Centro e 4,3% do 

Pinhal Interior Norte. 
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Os estabelecimentos públicos de Educação Pré-Escolar, representam, em 2014, 

cerca de 50% dos equipamentos escolares do concelho (5). Em 2014, existiam 

cerca de 1,2 estabelecimentos pré-escolares para cada 1000 habitantes, valor 

superior ao verificado no Centro (0,54) e no Pinhal Interior Norte (0,80).  

A carta Educativa em vigor remota ao ano 2007, encontrando-se desatualizada em 

termos de dados e estratégia a implementar. Esta tinha como objetivos gerais ou 

estratégia: 

 Orientar a expansão do sistema educativo no concelho de Góis, em função do 

desenvolvimento económico, sociocultural e urbanístico, prevendo uma 

resposta adequada às necessidades de redimensionamento da Rede Escolar 

colocadas pela evolução da política educativa, pelas oscilações da procura da 

educação.  

 Fundamentar tecnicamente as tomadas de decisão relativas à construção de 

novos empreendimentos, encerramentos de escolas, reconversão e 

adaptação do parque escolar, assim como otimizar a funcionalidade da rede 

existente e a respetiva expansão. 

Em termos de objetivos operativos: 

 Construir um Centro Escolar na Freguesia de Alvares 

 Redimensionar a oferta educativa 

 Manter o parque escolar 

 Implementar o Ensino Profissional 

 Implementar Gabinete de Acompanhamento e Orientação Psicológica 

 Reajustar o ensino pré-escolar (público/ privado) 

 Reinstalar o Ensino Recorrente 

 Manter a componente de Apoio à Família 

 Manter a Rede de ATL’s 

 Formação Inicial e Continua de Animadores de ATL 
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Durante os últimos anos assistiu-se a uma diminuição na frequência dos 

equipamentos escolares no concelho de Góis, facto que levou ao encerramento de 

alguns equipamentos. Outros encerraram por falta de condições do edifício, sendo 

substituído por novas instalações.  

Assim, no concelho de Góis encerraram, entre 2003 e 2013, os seguintes 

equipamentos escolares: a escola básica do Colmeal, a escola básica do Bordeiro, a 

escola básica de Alvares e a escola básica de Cortes. As duas últimas escolas 

básicas referidas foram substituídas por um novo equipamento – centro escolar de 

Alvares-, construído de raiz, na localidade de Alvares e inaugurado no ano letivo de 

2010/2011. 

Atualmente, existem no concelho três escolas básicas – Góis, Vila Nova do Ceira e o 

centro escolar de Alvares, servindo a totalidade das freguesias. Existe ainda uma 

sala de apoio localizada em Ponte de Sótão. 

O concelho possui cinco jardins de infância ou de ensino pré-escolar, três dos quais 

de carácter público, localizados em Góis, Vila Nova do Ceira e Alvares e os 

restantes de carácter privado, localizados em Góis e em Cortes (freguesia de 

Alvares). 

O concelho possui 1 escola pública do Ensino Básico do 2º e 3º Ciclos, localizada 

na sede de concelho. 

O Ensino Secundário, por sua vez, não é ministrado no concelho, normalmente os 

alunos seguem para concelhos limítrofes, nomeadamente: Arganil, Lousã e 

Coimbra.  

O Ensino Profissional é ministrado fora do concelho, no concelho da Lousã, 

Arganil, Coimbra e Oliveira do Hospital. 

O Ensino Superior tem uma área de influência superior ao nível concelhio, 

apresentando capacidade para atrair indivíduos de todo o país e em alguns casos do 
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estrangeiro. O concelho não possui ensino superior, no entanto situa próximo de 

Coimbra que possui grande oferta deste tipo de ensino, tanto público como privado. 

 

B) SAÚDE 

O concelho é servido por um Hospital Público (Centro Hospitalar Universitário de 

Coimbra), cuja área de influência se estende por todo o distrito de Coimbra. 

 

QUADRO 16:  EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E NÚMERO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS POR 1000 HABITANTES, EM 2011 

  

Hospital  

Enfermeiras/os 
por 1000 

habitantes 

Médicas/os 
por 1000 

habitantes 

Centro
s de 

saúde 
(N.º) 

Extensõe
s dos 

centros 
de saúde 

N.º 
total de 
camas 

nos 
centros 

de 
saúde 

Total Oficial Privado 
N.º total 

de 
camas 

Portugal 226 123 103 35601 6,1 4,1 388 1199 331 

Centro 57 38 19 7581 6 3,6 109 487 22 

P.I.N. 3 0 3 131 2,8 1 14 55 12 

Góis 0 0 0 0 2,9 0,2 1 4 0 

FONTE: INE – CENSOS 2011 

 

Para além da Unidade Hospitalar Oficial, o Pinhal Interior Norte possui 3 Clínicas de 

Saúde de Dimensão Relevante (ou Hospitais Particulares), que assumem um papel 

importante na qualidade da prestação dos serviços de saúde. No seu conjunto estas 

unidades hospitalares, oferecem 131 camas (1,73% das camas existentes no 

Centro). 

Para além das unidades hospitalares, contabiliza-se a existência de 1 Centro de 

Saúde, localizado em Góis que possui quatro Extensões de Saúde, nomeadamente: 

a extensão de Centro de Saúde de Vila Nova do Ceira, Alvares, Colmeal e Cadafaz. 
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O concelho é servido por 3 farmácias de instalações fixas, nomeadamente: Vila de 

Góis, Várzea Grande e Alvares. 

Procurando compreender a qualidade da prestação dos serviços de saúde no 

concelho relativamente ao país, ao Centro e ao P.I.N., verifica-se que, em 2011, 

Góis apresenta 0,2 médicos e 2,9 enfermeiros por 1000 habitantes, valores em 

termos de médicos bastante inferiores aos verificados nas restantes unidades em 

análise e ligeiramente superior em relação ao número de enfermeiros existentes no 

Pinhal Interior Norte, mas bastante inferior se compararmos com a região Centro. 

Este facto, indicia que Góis, apresenta pouca disponibilidade de recursos humanos 

neste sector, inferior à da região e do país. 

 

C) DESPORTO 

O Município de Góis, consciente da importância do desporto e da atividade 

desportiva para o desenvolvimento físico, social e para a melhoria da qualidade de 

vida, tem apresentado como uma das suas prioridades a dotação do concelho de 

novos equipamentos deste tipo e melhoria dos existentes. 

O quadro 17 apresenta todos os equipamentos desportivos existentes no concelho, 

pertencentes ao sistema escolar público, à administração local (autarquias), 

entidades privadas e a associações. Em 2013, existiam 34 equipamentos 

desportivos, dos quais, cerca de 79,4% encontram-se sob a jurisdição da autarquia e 

29,4% dependiam de entidades escolares, instituições particulares ou associações. 

QUADRO 17:  INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS EXISTENTES NO CONCELHO EM 2013 

Equipamentos Desportivos Quantidade 
Entidade Reguladora 

Escolares Particulares Autarquia Associações 

Campos Futebol Relvados 11 1   1  
Campos Futebol Pelados 11 4   1 3 

Campo de Futebol 7 1   1  
Campo de Futebol 5 1   1  
Polidesportivos sem Balneários 5 2  3  
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Campo de Ténis 3  2 1  
Pavilhão Gimnodesportivo 2   2  
Salão Polivalente 2   2  
Praia fluvial 2   2  
Parque Campismo  e Caravanismo 1   1  
Parque Público 4   4  
Parque Radical 1   1  
Circuito Manutenção 1   1  
Percursos Pedestres 6   6 6 
Total 34 2 2 27 6 

FONTE: CMG 

 

No contexto desportivo temos ainda de referir as provas para o campeonato nacional 

de Enduro, Todo o Terreno (TT) e “downhill”, bem como provas para as taças de 

Portugal de algumas das referidas modalidades que tem decorrido no concelho. Esta 

procura pelo território do concelho de Góis demonstra a vocação natural do mesmo 

para desportos deste género, motorizados ou não. Há ainda quem se lembre da 

mítica prova do rally de Portugal que decorria nas estradas sinuosas do concelho e 

que pretendem reabilitar. 

A secção desportiva da Associação Educativa e Recreativa de Góis (AERG) que 

integrava, no início, apenas uma equipa de basquetebol e outra de voleibol e que 

hoje conta também com o "Góis" - clube de futebol que se encontra na 1ª Divisão 

Distrital e que desenvolve um interessante programa de incentivo a este desporto na 

classe infantil. Verifica-se que o desenvolvimento da modalidade e o trabalho desta 

associação, tem sido um importante polo dinamizador no concelho e nos concelhos 

limítrofes. 

O concelho de Góis dispõe ainda de condições excelentes, a nível regional, para a 

prática do ténis, existindo dois campos geridos pelo clube de ténis de Góis e outro 

gerido pela autarquia (pavilhão gimnodesportivo). No entanto, falta alguma procura e 

dinamização a esta modalidade para conseguir captar mais praticantes no concelho 

e quem sabe provas de nível nacional. 
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D) CULTURA E LAZER 

Os equipamentos de cultura e lazer inventariados são:    

Teatros: Casa da Cultura 

Auditórios Municipais: Auditório da Casa da Cultura de Góis; Auditório da Casa do 

Artista em Góis; Auditório da Biblioteca Municipal; Auditório da ADIBER; Auditório da 

Cooperativa Silvo-Agro pecuária de Vila Nova do Ceira. 

Bibliotecas: Biblioteca Municipal  

Museus: Centro de Referência da Memória Goiense; Casa Museu Alice Sande; 

Espaço Museológico do Edifício da CGD em Góis; Ecomuseu Tradições do Xisto na 

Aigra Nova; Espaço Museológico do Soito no Colmeal; Espaço Museológico Casa 

do Ferreiro em Alvares; Espaço Museológico de Arte Sacra em Alvares; Espaço 

Museológico do Esporão; Espaço Museológico da Cabreira; Espaço Museológico de 

Vila Nova do Ceira. 

Exposições Temporárias: Posto de turismo; Casa do Artista. 

Cinemas: Casa da Cultura de Góis 

Espaço Internet: Espaço Internet em Góis; Todas as sedes de Junta de Freguesia 

tem um posto de Internet disponível ao público. 

Arquivos: Arquivo Municipal – Biblioteca Municipal 

Estes equipamentos localizam-se, predominantemente, na sede de Concelho – Vila 

de Góis. Este facto, evidencia a tentativa de aumentar a centralidade dos 

equipamentos, a par da tendência centrípeta, presente no concelho. 

No âmbito cultural e de lazer, refere-se ainda o projeto do Parque da Monteira – 

Ciclo da Truta, que se encontra atualmente em construção, e que pretende ser um 

centro interpretativo da fauna e flora existente no rio Ceira e Sótão. No projeto está 
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ainda previsto uma maternidade de peixe com o intuito de produzir peixe para 

repovoamento do rio. Existe a ambição de aliar este pequeno projeto às instituições 

educativas e de investigação, criando, por exemplo, parcerias com intuições 

universitárias ou politécnicos para desenvolvimento de estudos ou investigação. 

Este será um Parque com caraterísticas únicas na região. 
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2.5. ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE, TRANSPORTES E LOGÍSTICA  

2.5.1. ENQUADRAMENTO NA REGIÃO CENTRO 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 

Até finais do século XX, a rede rodoviária nacional privilegiava os grandes eixos de 

ligação nacional, muito centrada no litoral entre Lisboa e Porto até Valença e nas 

áreas de maior densidade populacional existentes. A entrada de Portugal na CEE, 

atual UE, permitiu aceder a uma grande quantidade de fundos para o investimento 

em infraestruturas rodoviárias, possibilitando, pela primeira vez, o desenvolvimento 

de uma rede de transportes mais equilibrada entre o litoral e o interior do país. O 

objectivo central e basilar dos investimentos, passa a ser o de ligar o país com o 

centro da Europa, beneficiando assim as ligações ao interior do país, em detrimento 

da exclusiva necessidade de ligar as áreas de maior  densidade populacional, 

verificada anteriormente.  

O Plano Rodoviário Nacional, definiu a rede rodoviária do Continente que 

desempenha funções de interesse Nacional e Internacional (Decreto-lei n.º 222/98 e 

Lei n.º 98/99), sendo composta pela Rede Fundamental que integra todos os 

Itinerários Principais (IP), e pela Rede Complementar, composta pelos Itinerários 

Complementares (IC), Estradas Nacionais (EN) e Estradas Regionais (ER).  

O Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN´2000) constitui o principal instrumento de 

política sectorial que define a rede nacional de infraestruturas lineares de transporte 

rodoviário em Portugal Continental. De acordo com o PRN´2000, esta rede é 

constituída por dois níveis (1) . 

A rede nacional fundamental, formada pelos Itinerários Principais (IP), os quais 

podem ser definidos como sendo as vias de comunicação de maior interesse 

nacional e que servem de base de apoio a toda a rede rodoviária nacional, 

assegurando a ligação entre os centros urbanos com influência supra-distrital e 

destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras; 



MUNICÍPIO DE GÓIS     |       DGUPA        |      SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DO PDM 

SETEMBRO 2014 

89 / 191 

A rede nacional complementar, formada pelos Itinerários Complementares (IC) e 

pelas Estradas Nacionais (EN), cabendo–lhe a ligação entre a rede nacional 

fundamental e os centros urbanos de influências concelhia ou supraconcelhia mas 

infra-distrital. 

No caso da Região Centro, pode dizer-se que a configuração espacial e física do 

stock e infraestruturas lineares rodoviárias do PRN´2000 na Região Centro refletem 

simultaneamente1 a sua função de intermediação entre o Norte e Sul do país e deste 

com Espanha / continente (com destaque para o respetivo sistema urbano). 

Góis, um concelho implantado no Pinhal Interior Norte, está englobado neste Plano 

Rodoviário Nacional 2000, mas sem Quilómetros de IP´s e IC´s, só OE´s 

equivalentes a estradas nacionais. 

 

INFRAESTRUTURAS PORTUÁRIAS 

O Porto de Aveiro e da Figueira da Foz correspondem às duas infraestruturas 

constantes do sistema Portuário Nacional que se localizam na Região Centro. O 

Porto de Aveiro, integrado na rede de portos principais (juntamente com Leixões, 

Lisboa, Setúbal e Sines), dispõe desde o início de 2006 de um Plano estratégico 

que, na sequência do Plano de Investimentos de Expansão das Infraestruturas 

Portuárias lançado em 2000, enquadra um conjunto de vultuosos investimentos de 

ampliação da sua capacidade e de melhoria das suas condições operacionais, mas 

o concelho de Góis não possuindo uma rede viária com IP´s e IC´s não tem ligações 

rápidas a estes portos. 

 

INFRAESTRUTURAS LOGÍSTICAS 

                                            
1 Decreto-lei nº 222/98, com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 de julho, pela Declaração de 

rectificação nº 19-D/98 e pelo decreto-lei nº 182/2003 de 16 de Agosto. 
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Do ponto de vista das infraestruturas logísticas, pode-se dizer que a situação da 

região Centro não difere substancialmente do que se passa no resto do país. Com 

efeito, a inexistência de políticas públicas específicas / eficazes para este sector está 

na génese de uma acentuada dispersão das infraestruturas empresariais destinadas 

a servir este tipo de funções, evidenciando uma fraca (ou mesmo nula) articulação 

com as redes de transporte não rodoviárias e acarretando, em consequência 

implicações negativas em matéria de ordenamento do território e de eficiência 

económica e ambiental dos fluxos de transporte associados. É apenas em 2006, 

com a apresentação por parte do Governo do programa Portugal Logístico, que o 

país passou a dispor de um referencial sólido de intervenção no sector; segundo 

este programa, a Região Centro será dotada de plataforma logísticas em Aveiro e na 

Guarda, encontrando-se ainda a possibilidade de dotar também a Figueira da Foz de 

uma infraestrutura desta natureza. (Fonte: Relatório Vol. II do PROT-Centro) 

Góis, mais uma vez, está em desvantagem e mal servido em relação à maioria dos 

concelhos do país na medida em que se encontra a 123 Km do pólo de Cacia 

(Plataforma de Aveiro) e a 165 Km da Plataforma da Guarda. 

 

INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS 

O concelho de Góis nunca esteve dotado de rede ferroviária. No entanto, compete 

destacar que o projeto do Metro do Mondego, de vocação essencialmente urbana /  

suburbana servirá os concelhos de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo que 

permitirá à população de Góis e visitantes um rápido acesso a esta infraestrutura 

(distância 16 Km à Lousã) possibilitando um rápido e económico meio de transporte 

à cidade de Coimbra. 

No concelho de Góis a linha do metro existe apenas uma servidão definida no Plano 

Diretor Municipal em vigor, no entanto, o projeto em execução encontra-se 

abandonado e a linha terminava em Serpins, concelho da Lousã. 
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2.5.2. ENQUADRAMENTO VIÁRIO DO CONCELHO DE GÓIS 

A Estrada Nacional 2 é a estrada que atravessa o concelho de Góis e que tem vindo 

a ser intervencionada, de forma a melhorar o seu traçado, ao longo dos tempos. 

Permite o tráfego rodoviário entre o Norte e Sul do concelho, no entanto, trata-se de 

uma Estrada Nacional desclassificada entre Góis e Vila Nova de Poiares. (ver 

anexo 10) 

A Estrada Nacional 342 permite a ligação entre Arganil e Lousã, ou seja Este/Oeste. 

O estado de conservação e os traçados sinuosos das estradas nacionais, com 

características de estradas de montanha e das estradas municipais que servem as 

várias freguesias do interior do concelho, condicionam a acessibilidade às cerca de 

96 povoações existentes, bem como aos grandes centros urbanos (Coimbra, 

Guarda, Viseu, Figueira da Foz, Aveiro, Tomar...) 

De acordo com o “Relatório do Plano: Diagnóstico vol. I do novo PROT – Centro 

Povoamento, sistema urbano e acessibilidades, mobilidade”, de acordo com a nossa 

análise a acessibilidade e mobilidade à sede do concelho continuam a ficar 

prejudicadas. Porque continuam a não estar previstos IP´s ou IC´s. A sul do 

concelho, freguesia de Alvares, está servida com o IC8 e o norte com o IC6. 
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3. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO CONCELHO  

Toda a temática relacionada com a qualidade ambiental assume progressivamente 

maior importância à medida que a sociedade evolui e a exigência por melhores 

condições de vida aumenta. Esta é uma área que abrange fatores tão diversos como 

o ruído, qualidade do ar, redes de abastecimento de água e saneamento, recolha de 

resíduos, espaços públicos de lazer e recreio, espaços verdes, etc. 

Relativamente ao ruído e qualidade do ar, fatores diretamente correlacionados com 

a atividade industrial e tráfego automóvel, as situações mais preocupantes verificam-

se em área urbanas, em resultado da maior densidade de tráfego rodoviário, 

consensualmente reconhecido como o principal fator gerador de ruído e poluição 

atmosférica, agravado na presença de atividades industriais tendencialmente 

localizadas na periferia dos aglomerados urbanos. Com o tecido urbano de 

caraterísticas residenciais a ocupar progressivamente a periferia, geram-se 

situações de incompatibilidade entre essas duas funções só resolúvel pela 

transferência da atividade primitivamente instalada. 

Neste âmbito tem sido levada a cabo uma estratégia assente em vários níveis de 

intervenção:    

 Transferência progressiva das atividades Industriais e de Armazenagem para 

áreas destinadas especificamente a esse fim no PDM. Algumas unidades 

industriais localizadas no interior dos perímetros urbanos, empreenderam 

processos de transferência para parques industriais nos quais podem exercer 

mais eficazmente a sua atividade, com benefícios também ao nível das 

acessibilidades, disponibilidade de terrenos, etc.    

 Localização de espaços destinados à fixação da atividade industrial ou de 

armazenagem distribuídos pelo território concelhio (Zona Industrial das Cortes e 

Vila Nova do Ceira). Esta opção permite disponibilizar oferta de emprego a nível 

local minorando parcialmente os movimentos pendulares dos funcionários 

dessas empresas. 
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Decorrendo da maior facilidade de acesso à informação e da deslocação de alguns 

citadinos para zonas mais rurais começa a sentir-se, por força do aumento de massa 

crítica, mesmo nas áreas que até agora se consideravam rurais, a exigência de 

novas áreas verdes e espaços públicos, bem como o tratamento de muitos espaços 

já existentes, mas aos quais nunca havia sido dada real importância. Nos últimos 

anos, foram desenvolvidos e executados alguns projetos de espaços públicos 

destinados aos muitos largos, jardins e adros de igrejas distribuídos por todo o 

concelho, constituindo, em regra, os centros cívicos das respetivas freguesias ou 

lugares. De igual modo na área da vila e sua envolvente mais próxima, tem sido 

levado a cabo um esforço notório de tratamento de todos os espaços públicos 

existentes e resultantes de cedências efetuadas no âmbito dos processos de 

loteamento urbano entretanto executados.  

Não se pode dizer que o concelho de Góis tenha debilidades em áreas verdes e 

naturais, no  entanto há que investir na sua valorização e manutenção, seja dentro 

como fora dos aglomerados urbanos, permitindo dessa forma aos indivíduos aceder 

a um quadro de vida que através da interação com esses espaços lhes favoreça o 

usufruto de uma qualidade ambiental melhor. 

A opinião pública demonstra cada vez maior preocupação com os aspetos 

relacionados com o ambiente e a paisagem, principalmente com os cursos de água 

mais importantes e os espaços públicos mais relevantes, no entanto o 

comportamento cívico individual precisa ainda de evoluir de modo a que a “coisa 

comum” seja sentida como responsabilidade de cada um. Com efeito, apesar de se 

registarem melhorias sensíveis neste âmbito, verifica-se frequentemente junto a vias 

menos utilizadas o aparecimento de despejos ilegais de resíduos de origens tão 

diversas como a construção civil, eletrodomésticos fora de uso e lixos 

indiferenciados.  

Ao mesmo tempo tem-se procurado despertar o interesse pela problemática do 

ambiente e da necessidade da sua proteção, nas populações mais jovens, através 

de ações de sensibilização nas escolas e em parceria com o Ecomuseu das rede 
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das aldeias de Xisto. O Município de Góis também desencadeou, e está atualmente 

em execução, a empreitada de limpeza e valorização das galerias ripícolas das 

principais linhas de água do concelho. 

O Município de Góis tem respondido a este desafio da melhoria da qualidade 

ambiental dentro da sua capacidade de acuação canalizando os meios disponíveis 

em função de uma hierarquia de prioridades encabeçadas pelas condições higieno-

sanitárias. 

No concelho destacam-se os investimentos efetuados na rede de infraestruturas de 

abastecimento de água e a importância crescente da recolha e reciclagem dos 

resíduos sólidos urbanos. Atualmente, encontra-se em fase de projeto a construção 

de mais um conjunto de estações de tratamento de menores dimensões distribuídas 

pelo território concelhio de modo a aumentar a população servida. 

Se a face visível de todo este processo é para o utilizador individual a sua própria 

ligação à rede e consequente melhoria da qualidade de vida, em termos globais o 

impacto ambiental assume muito maior relevo, visto permitir a redução drástica da 

contaminação do solo e águas subterrâneas resultante da multiplicação de fossas 

sépticas e, frequentemente descargas livres para o meio ambiente de ligações 

domésticas e industriais. 

Por outro lado, a rede de recolha de materiais recicláveis tem crescido 

sustentadamente em resultado da adesão da população ao processo. A progressiva 

redução da proximidade a estes ecopontos tem motivado uma maior adesão da 

população ao processo. No entanto, o lançamento de campanhas de sensibilização 

poderá aumentar significativamente a eficácia do sistema, justificando igualmente a 

recolha de resíduos até agora não contemplados. A título de exemplo refira-se a 

recolha e reciclagem do óleo doméstico, reutilizado como biodiesel, sabão etc., que 

em alguns municípios começa a dar indícios encorajadores. Esta é uma questão da 

maior importância, pois o óleo usado constitui um dos fatores de poluição e 

contaminação dos solos e redes de saneamento visto que as pessoas não dispondo 
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de outras soluções adequadas recorrem à descarga na rede de saneamento ou, na 

melhor das hipóteses, junto com os resíduos orgânicos. 

Para além das iniciativas referidas, a preocupação ambiental, não é uma ideia 

recente, e está patente no PDMG, nomeadamente através das suas condicionantes, 

que apresentam como objetivos a proteção e identificação dos recursos naturais 

(solo e linhas de água), entre as quais se destacam: 

 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) 

A delimitação das áreas integradas na RAN, no PDMG, teve como base o Decreto-

Lei n.º 196/89 de 14 de Junho, tendo como principal objetivo a proteção eficaz das 

áreas constituídas por solos com maiores capacidades agrícolas, e que se mostrem 

mais vocacionados para a atividade agrícola moderna e racional. 

Segundo o número 1 do artigo 3.º do mesmo Decreto-Lei a “Reserva Agrícola 

Nacional, (...) é o conjunto das áreas que, em virtude das suas características 

morfológicas, climatéricas e sociais, apresentam maiores potencialidades para a 

produção de bens agrícolas”. 

 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

O Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, criou a Reserva Ecológica Nacional (REN) 

com a finalidade de possibilitar a exploração de recursos e a utilização do território 

com salvaguarda de determinadas funções e potencialidades, de que dependem o 

equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das regiões. O seu regime jurídico viria a 

ser definido com a publicação do Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março. A carta da 

REN do PDMG foi aprovada tendo por base o D.L. n.º 213/92 de 12 de Outubro. 
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O Decreto-Lei n.º 316/90 de 13 de Outubro define a REN como sendo um 

instrumento fundamental no domínio do ordenamento do território e para a 

preservação dos ecossistemas naturais. 

O estabelecimento destas Reservas veio a revelar-se de uma importância acrescida 

relativamente aos objetivos perseguidos por cada uma. Com efeito para além da 

proteção concreta dos solos integrados em cada uma delas, possibilitou a 

preservação em grande parte das características paisagísticas de áreas relevantes 

do território concelhio, deixando em aberto a oportunidade que agora se apresenta 

de proceder ao estudo integrado das áreas que com o decorrer dos anos se têm 

vindo a revelar de importância acrescida. 

Refira-se, neste contexto, a elaboração, no âmbito da revisão do PDMG, da Carta da 

Estrutura Ecológica Municipal, onde se identificam e protegem os recursos e valores 

naturais e culturais relevantes, e os sistemas indispensáveis à utilização sustentável 

do território, em consenso com a rede natura 2000, existente no concelho e com o 

património natural já identificado anteriormente. 

 

ESPAÇOS FLORESTAIS 

O PDMG procurou delimitar todos os espaços que apresentavam vocação florestal e 

silvo-pastoril. Não sendo viável, nem competência própria da autarquia, a 

elaboração de uma carta de ordenamento florestal pormenorizada, definiram-se 

duas tipologias de espaço florestal:  

 Floresta de Produção, constituindo a base de toda a ocupação destas áreas; 

 Floresta de Uso Múltiplo, resultando da sobreposição com a Reserva 

Ecológica Nacional, com restrições relativas ao seu estatuto de uso e 

ocupação e às espécies florestais a plantar;  

Deve referir-se que o Município de Góis tem, relativamente aos espaços florestais, 

uma capacidade de ação limitada, uma vez que na prática quase só em situações de 
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alteração de uso do solo, sujeitas a licenciamento, é consultada, sendo muito raros 

os casos em que pronuncia sobre projetos de florestação. 

Posteriormente à revisão do PDM e na sequência da entrada em vigor de novas 

regras relativas à defesa da floresta e combate aos incêndios, foi criado o Gabinete 

Técnico Florestal, em abril de 2005, pelo que se pretende tirando partido da 

existência e da sua vocação para o sector florestal, levar a cabo na revisão uma 

identificação mais rigorosa dos tipos de ocupação existentes e, no âmbito da 

proposta, uma redefinição dos maciços florestais com maior ênfase na Floresta de 

Uso Múltiplo e na recuperação/promoção da floresta autóctone. 

LINHAS DE ÁGUA 

O domínio hídrico, presente no PDMG, integra todas as linhas de água navegáveis 

ou flutuáveis e suas margens, com largura de 30 metros, e linhas de água não 

navegáveis e não flutuáveis e respetivas margens, com a largura de 10 metros. 

Parte destes cursos de água encontram-se integrados e protegidos pela REN. 

O rio Ceira, principal linha de água, tem cerca de um terço do seu percurso (32 km) 

no interior do concelho, atravessando-o no sentido aproximadamente transversal a 

Norte. 

Em função da área da respetiva bacia hidrográfica e do seu comprimento, destacam-

se ainda as seguintes linhas de água: rio Unhais, rio Sótão, ribeira de Mega, ribeira 

de Sinhel, ribeira de Celavisa, ribeira das Mestras, ribeira do Loureiro, ribeira da 

Pena, ribeira de Corterredor, ribeira do Amioso, ribeira de Carrimá e ribeira do Porto, 

num total aproximado de 130 quilómetros de extensão de massa de água no interior 

do concelho. (ver anexo 5) 

Em consequência da progressiva consciencialização ambiental, nomeadamente da 

importância do recurso água para a qualidade de vida das populações e todas as 

atividades humanas, assim como, para a sustentabilidade do território, a Câmara 

Municipal, recentemente, implementou um importante projeto de requalificação, 

renaturalização e reabilitação das linhas de água existentes, nomeadamente: 
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Requalificação das galerias Ripícolas. Este projeto atualmente em execução tem 

como principal objetivo a limpeza e requalificação de algumas das principais linhas 

de água do concelho. 

Paralelamente, e em parceria com a Associação Lousitânea, o Município de Góis 

desenvolve um importante trabalho de sensibilização ambiental da população em 

geral, através do Ecomuseu da aldeias do Xisto, com vários núcleos localizados na 

Aldeia da Aigra Nova e eventos ao longo do ano. 

 

3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA 

O abastecimento de água às populações é, presentemente, uma das maiores 

preocupações dos governos e um elemento fundamentalmente do desenvolvimento 

e modernização da sociedade. Procura-se garantir a defesa da saúde pública 

instalando-se estações de tratamento e monitorizando a qualidade da água nas 

redes de abastecimento para avaliar o cumprimento de normas de qualidade; mas 

atividades, das mais diversas, desenvolvendo-se num cenário paralelo provocam a 

degradação das características das origens de abastecimento, tornando cada vez 

mais difícil e oneroso o tratamento necessário e a sua utilização sustentada. As 

possibilidades técnicas de tratamento da água não são inesgotáveis e a poluição 

continuada das origens em utilização ou potenciais, põe efetivamente em risco a sua 

disponibilidade. 

A Qualidade da Água que todos nós bebemos, é uma preocupação cada vez maior 

do poder Autárquico. Numa altura em que cada vez mais, se fala sobre Ambiente, na 

proteção e salvaguarda dos recursos naturais, deve-se atuar no sentido de pôr em 

prática medidas que visem a melhoria da qualidade desses recursos em prole da 

saúde pública e por sua vez uma melhor qualidade de vida. 

O abastecimento suficiente de água potável em qualquer região é um ponto 

prioritário e fundamental. Compete às entidades responsáveis (Câmaras 

Municipais), assegurar a existência deste abastecimento em locais de fácil acesso. 
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O sistema de distribuição tem origem a seguir à captação, caso não exista ETA, e 

termina no início da canalização dos consumidores ou nas torneiras e bicas de 

fontanários. 

O Concelho de Góis possui uma rede de abastecimento muito vasta, envolvendo as 

4 freguesias que existem, atualmente, após a última reforma administrativa do 

território. 

Sendo um Concelho bastante montanhoso e com aglomerados populacionais muito 

dispersos, origina a existência de muitos sistemas de abastecimento. A água que 

abastece a população do concelho é, na sua maioria, de origem subterrânea, 

embora exista também sistemas de abastecimento de origem superficial. 

Atualmente 100% da população do Concelho de Góis encontra-se servida com rede 

domiciliária de água, sendo a gestão e exploração, da responsabilidade do Município 

de Góis.  

O abastecimento de água no Concelho e pelo qual o Município de Góis é 

responsável, é suportado por 73 captações, das quais, 44 são galerias de minas, 8 

nascentes, 13 furos, 3 poços e 5 poços com drenos. 

Não é feito o controlo dos volumes de água extraída de cada captação, sendo 

apenas contabilizados os valores de água faturada. 

O controlo da qualidade da água para consumo humano efetua-se em todos os 

sistemas enumerados no quadro 18. 

 

QUADRO 18: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONCELHO DE GÓIS E POPULAÇÃO SERVIDA ANO DE 2013 

Sistema de Abastecimento População Servida 

Aldeia Velha 16  (hab.) 

Boiça 1 (hab.) 

Cabreira 76 (hab.) 
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Chapinheira 11 (hab.) 

Simantorta 10 (hab.) 

Açor 12 (hab.) 

Ádela 14 (hab.) 

Aigra Nova 12 (hab.) 

Aigra Velha 3 (hab.) 

Algares 8 (hab.) 

Alvares 227 (hab.) 

Amieiros 32 (hab.) 

Amiosinho 8 (hab.) 

Amioso Cimeiro 24 (hab.) 

Amioso Senhor 38 (hab.) 

Candosa 15 (hab.) 

Capelo 7 (hab.) 

Carcavelos 8 (hab.) 

Carvalhal do Sapo 21 (hab.) 

Casal Novo 3 (hab.) 

Chã de Alvares 103 (hab.) 

Cortecega 16 (hab.) 

Corterredor 27 (hab.) 

Cortes 325 (hab.) 

Esporão 107 (hab.) 

Folgosa 12 (hab.) 

Fonte Limpa 14 (hab.) 

Foz da Cova 1 (hab.) 

Foz de Alvares 2 (hab.) 

Góis 1324 (hab.) 

Malhada 13 (hab.) 

Mega Cimeira 20 (hab.) 

Obrais 3 (hab.) 

Outeiro 38 (hab.) 

Ponte de Sótão 375 (hab.) 

Povorais 2 (hab.) 

Relva da Mó 1 (hab.) 

Ribeira Cimeira e Fundeira 32 (hab.) 

Roda Cimeira 32 (hab.) 

Roda Fundeira 10 (hab.) 

Sandinha 23 (hab.) 

Soito 8 (hab.) 

Telhada 7 (hab.) 

Vale Godinho 143 (hab.) 

Vale Maceira 5 (hab.) 

Vale Moreiro 82 (hab.) 

Vila Nova do Ceira 929 (hab.) 

Cadafaz 28 (hab.) 
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Colmeal 40 (hab.) 

Sobral 11 (hab.) 

FONTE: CMG 

SISTEMA DE DISTRIBUICAOPOPULACAO SERVIDA 

3.1.1. PROPOSTAS 

Protecção das captações – proceder à delimitação das zonas de proteção das 

captações, de acordo com o previsto no Dec. Lei n.º 382/99 de 22 de Setembro, e 

que visa interditar ou condicionar as instalações e as atividades suscetíveis de 

poluírem as águas subterrâneas. 

É importante a proteção de todas as captações através do estabelecimento de 

zonas de proteção, evitando qualquer tipo de atividade suscetível de causar 

qualquer tipo de poluição, não pondo em risco a saúde do consumidor. 

Salienta-se a elevada presença de reservatórios de água em todo o Concelho. 

Estes reservatórios, sendo unidades que armazenam um recurso vital para o ser 

humano, devem ter em consideração os seguintes pontos no sentido de os proteger: 

 Sempre tapados (contra pássaros e roedores); 

 O fundo deve ser limpo pelo menos uma vez por ano, usando uma solução 

desinfetante para retirar a camada biológica que eventualmente se forme; 

 Antes de qualquer utilização, todos os reservatórios devem ser clorados; 

 Evitar a corrosão e manchas que possam aparecer no seu interior; 

 O exterior dos reservatórios deve ser revestido com materiais duradouros; 

 O acesso a estes deverá ser vedado (portas e qualquer entrada fechada a 

cadeado). 

Adoptar um sistema de desinfecção da água pelo cloro – O tipo de tratamento 

de água indispensável em sistemas públicos é a desinfeção, que conduz à 

destruição dos microrganismos patogénicos (transmissores de doença) 

eventualmente existentes. 



MUNICÍPIO DE GÓIS     |       DGUPA        |      SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DO PDM 

SETEMBRO 2014 

102 / 191 

Este tratamento é aplicável mesmo quando a água captada não está contaminada, 

com o objetivo de prevenir efeitos nocivos de possíveis contaminações no sistema 

de adução e distribuição. 

Monitorização da qualidade da água - Para a manutenção da qualidade da Água é 

essencial uma monitorização contínua de todos os componentes que fazem parte de 

um sistema de abastecimento. 

 

3.1.2. CONCLUSÕES 

A realização de análises, só por si, não garante um efetivo controlo da qualidade. A 

garantia da qualidade da água distribuída por sistemas públicos de abastecimento 

só é possível pela articulação de um conjunto de medidas, tais como: 

 Prevenção da contaminação dos recursos hídricos; 

 Proteção adequada das captações; 

 Adequação do tratamento às características da água captada; 

 Manutenção adequada do sistema de distribuição; 

 Diagnóstico periódico e sistemático da qualidade da água captada e 

distribuída aos consumidores; 

 Atuação rápida e eficaz em face de anomalias diagnosticadas analiticamente. 

A proteção eficaz das captações de água destinada ao consumo humano é a única 

forma de preservar convenientemente a qualidade final da água que consumimos. 

Uma gestão correta dos recursos hídricos exige que se invista prioritariamente na 

prevenção da contaminação. 

O modo mais eficiente de diagnosticar a qualidade da água distribuída consiste em 

medir sistematicamente as concentrações dos seus principais constituintes. Para 

isso procede-se à realização de análises físicas, químicas e microbiológicas, com 



MUNICÍPIO DE GÓIS     |       DGUPA        |      SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DO PDM 

SETEMBRO 2014 

103 / 191 

uma frequência adequada em todo o sistema de abastecimento – desde a origem 

até à distribuição, incluindo todas as etapas do seu tratamento. 

Podemos concluir que a nível autárquico, por vezes é complicado gerir todo este 

sistema, devido à falta de meios humanos e por vezes técnicos, podendo mesmo 

acrescentar os custos financeiros. 

Presentemente existe um grande esforço para que se melhore a qualidade da água 

de abastecimento no Concelho. 

3.1.3. SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DO 

BAIXO MONDEGO – BAIRRADA S.A. 

O sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo 

Mondego – Bairrada engloba os municípios de Ansião, Arganil, Coimbra, Condeixa-

a-Nova, Góis, Lousã, Mealhada, Miranda do Corvo, Penacova, Penela e Vila Nova 

de Poiares nas vertentes de abastecimento de água e de saneamento de águas 

residuais e os municípios de Leiria e Mira apenas na vertente de abastecimento de 

água. 

O Decreto-Lei n.º 172/04, de 17 de Julho cria o sistema de abastecimento de água e 

saneamento do Baixo Mondego – Bairrada, sistema esse constituído pela sociedade 

Águas do Mondego – Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de 

Saneamento do Baixo Mondego – Bairrada, S.A. 

O referido sistema destina-se à captação, tratamento e distribuição de água para 

consumo público e à recolha, tratamento e rejeição de efluentes dos municípios 

acima referidos. 

Até à presente data, no concelho e Góis, a gestão da água é 100% da 

responsabilidade do Município de Góis. 

 



MUNICÍPIO DE GÓIS     |       DGUPA        |      SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DO PDM 

SETEMBRO 2014 

104 / 191 

3.2. SANEAMENTO BÁSICO 

No que diz respeito à rede de saneamento, no concelho de Góis, identificam-se 

ainda algumas freguesias, que não dispõem deste tipo de infraestrutura. Para 

colmatar esta situação estão a ser feitos esforços no sentido de dotar também estas 

freguesias de uma rede de saneamento, que satisfaça as necessidades mínimas 

das populações que residem nesses aglomerados. 

Atualmente existem 4 ETAR’s em funcionamento (compactas e convencionais). 

Todas estas ETAR’s recebem apenas efluentes domésticos. As fossas sépticas 

predominam ainda em todo o concelho. 

Por outro lado, existe um número considerável de novas ETAR’s em estudo, no 

intuito de melhorar a situação atual de todo o concelho no domínio do saneamento. 

O Município de Góis deverá concretizar e adotar medidas no domínio do ambiente, 

nomeadamente no que diz respeito a infraestruturas de saneamento básico, de 

forma a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Deste modo indica-se um 

conjunto de ações que seriam de todo o interesse implementar para que se possa 

melhorar o desempenho em termos ambientais por parte da autarquia: 

 Cumprir com o objetivo estipulado no Plano de Desenvolvimento Regional 

2000 – 2006 e na legislação em vigor, dotando o maior número de população 

com as infraestruturas de saneamento necessárias ao bem estar das 

mesmas; 

 Efetuar mais, em termos quantitativos, monitorização às Estações de 

Tratamento de Águas Residuais existentes no concelho, passando pela 

elaboração de relatórios e de análises ao efluente à saída da estação, 

garantindo assim o cumprimento dos parâmetros de qualidade exigíveis na lei 

e possibilitando uma melhor qualidade do efluente final e do meio receptor; 

 Colmatar as falhas no funcionamento das ETAR’s 
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 Criar alternativas para a deposição de lamas produzidas, nomeadamente pelo 

tratamento secundário, evitando assim a sua possível utilização por vezes 

indevida em aterros ou na agricultura; 

 Avaliação da eventual toxicidade das lamas; 

 Legalização das Estações de Tratamento de Águas Residuais existentes e 

das futuras, pela entidade competente; 

 Levantamento de indústrias que possam perturbar o ecossistema inerente ao 

meio recetor com uma eventual descarga dos seus efluentes, como sendo: 

suiniculturas, lagares, queijarias, aviários, vacarias e outros; 

 Acompanhamento no terreno para monitorização e fiscalização dos técnicos 

no que respeita a ETAR’s e a anomalias ambientais que possam surgir 

(lançamento interdito de águas residuais não tratadas no meio hídrico); 

 Formação adequada dos técnicos e operadores das ETAR’s. 

 

3.3. RECOLHA E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

No concelho de Góis, as questões inerentes aos RSU, não se encontram numa 

situação alarmante, uma vez que já existe uma preocupação por parte da autarquia 

no sentido de tentar resolver ou pelo menos minimizar esta questão. 

Uma vez que a reciclagem surge como uma vantagem para valorizar os materiais 

provenientes dos resíduos, a colocação dos diversos ecopontos espalhados pelo o 

concelho, demonstra uma atitude de dar o melhor e mais adequado destino aos 

RSU, tentando assim incutir à população uma maior sensibilização ambiental. 

A colocação em prática das medidas referidas acima, ou pelo menos parte delas, 

faria com que o concelho pudesse ser um exemplo a seguir, uma vez que assim se 

demonstra uma grande preocupação ambiental. 

O conhecimento das quantidades e composição dos RSU no concelho, assim como 

das características da população, constituem pontos cruciais para a implementação 
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de um sistema de recolha seletiva. A eficiência de um sistema deste tipo, tem 

obrigatoriamente em conta a quantidade de um determinado componente reciclável 

ou reutilizável, que faz parte dos resíduos. 

Se entidades gestoras dos tecnosistemas, neste caso a ERSUC, os serviços 

municipais e a população em geral reunirem esforços, as atitudes e os 

comportamentos poderão ser alterados, diminuindo-se assim o problema dos 

resíduos. Todavia, a dificuldade de alterar mentalidades é também um problema 

com que se depara, pois nem todos são suscetíveis de alterar os seus hábitos. 

Assim, a importância da informação e sensibilização torna-se muito relevante para 

assegurar um sistema que se pretende que seja participativo. 

 

GRÁFICO 42:  RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2010 E 2013 (TONELADAS) 

 

FONTE: CMG 

 

Se queremos que uma sociedade se desenvolva através de um modelo em que a 

sustentabilidade seja o referencial básico, é necessário uma correta gestão dos 

resíduos, baseada na recuperação de recursos e na poupança de matérias-primas. 
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Neste momento em termos de recolha de vidro, embalagens e cartão, no Concelho 

de Góis, estão abrangidas as sedes de Freguesia e as localidades com mais 

população, pretendendo-se estender a recolha a todas as outras localidades. 

Paralelamente pretende-se nos mesmos locais fazer a recolha de pilhas e lâmpadas 

fluorescentes. 

 

GRÁFICO 43: RECOLHA DE SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO E GÓIS NO ANO DE 2010 

(TONELADAS)  

 

FONTE: CMG E ERSUC 
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1. OBJETIVOS ENUNCIADOS NO PDMG (2003) 

O Plano Diretor Municipal de Góis (PDMG), ratificado em Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 41/2003 em 26 de março de 2003, apresentou a seguinte estratégia 

geral: 

1. Uso do solo 

1.1. Paisagem 

 Valorizar as caraterísticas paisagísticas do concelho, respeitando o solo 

agrícola, os grandes perímetros florestais, as áreas com aptidão para 

atividades específicas, bem como o enquadramento paisagístico dos 

conjuntos edificados com interesse do ponto de vista do património histórico-

cultural; 

 Incentivar a revitalização do complexo florestal, nomeadamente na sua função 

de proteção dos recursos hídricos e defesa contra a erosão 

 Evitar a dispersão incoerente da construção 

 Aproveitamento dos recursos hídricos na sua componente de desporto e lazer 

 

1.2. Acessibilidade 

Melhorar as condições acessibilidade, nomeadamente no que se refere aos 

casos seguintes: 

 Góis, sede de concelho, pólo de equipamentos e centro terciário; 

 Vila Nova do Ceira, na proximidade da sede do concelho e na via de 

ligação ao principal pólo regional (EN 2 – Coimbra); 

 Aglomerados situados na zona sul do concelho (Alvares e Cortes), ao 

longo da EN 2, com relação privilegiada de acessibilidade a polos sub 

regionais (Pedrógão Grande e Barragem do Cabril); 

 Aglomerados em condições de fraca acessibilidade (Colmeal e 

Cadafaz), quer à sede do concelho quer a polos alternativos; 

 Outros aglomerados. 
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Assegurar níveis de mobilidade intermunicipal e regional. 

Estabelecimento de regras que garantam boas condições de implantação de 

atividades recreativas, turísticas e outras, na perspetiva da manutenção dos 

valores concelhios e do planeamento estratégico do Município. 

1.3. Procura de solo urbano 

Promoção da concentração da oferta de solo urbano ou urbanizável que 

responda às pressões da procura de habitação. 

Os critérios a adotar são: 

a) Delimitação de perímetros urbanos (as áreas urbanas existentes, 

infraestruturadas com ocupação edificada e / ou comprometidas para uso 

não rural; As áreas urbanizáveis, expansões possíveis das atuais áreas 

urbanas, onde terão lugar investimentos públicos em infraestruturas e 

equipamentos); 

b) Identificação de perímetros urbanos que constituam prioridade na 

localização de investimentos públicos em infraestruturas e equipamentos, 

priorizando a tendência para a concentração, por potenciar as polarização 

da população residentes noutros aglomerados (rentabilização dos 

equipamentos e infraestruturas); 

c) Projetar perímetros urbanos com uma boa capacidade de acolhimento e 

níveis elevados de conforto, capazes de atrair as intenções de 

investimentos criando assim alternativas para as áreas rurais mais remotas; 

d) Desincentivação da transformação do uso do solo nas restantes áreas, 

mormente naquelas que não estão consideradas como perímetros urbanos. 

 

2. Fomento económico 

2.1. Agricultura e silvicultura 

 Proteção às áreas vocacionadas para o desenvolvimento destas atividades; 
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 Controlo da construção nestas zonas de forma a salvaguardar os solos de 

maior potencial; 

 Apoio à reflorestação das áreas ardidas com as espécies florestais 

autóctones (castanheiro, cerejeira, nogueira , carvalho, etc.); 

 Minimizar as diferenças de oportunidades para a família residente em meio 

rural, através da melhoria da acessibilidade (bens, serviços básicos, 

equipamentos coletivos de ensino e saúde; escoamento de produto agrícola e 

florestal). 

2.2 Industria 

 Definição de áreas a uso industrial (identificadas e delimitadas na planta de 

ordenamento; reguladas no que respeita ao impacto ambiental das atividades 

a instalar) 

 Permissão de localização de unidades fabris fora dos perímetros industriais, 

obedecendo estas aos requisitos expressos em regulamento; 

2.3 Turismo 

 Potenciar o enquadramento do turismo de habitação e agro turismo de 

qualidade, em harmonia com o meio ambiente (natural e construído) , bem 

como dotar o concelho de Góis do apoio logístico (equipamentos coletivos 

necessários à atividade turística); 

 Reforço das medidas genéricas de proteção do património natural e edificado; 

 Incentivo à criação de unidades comércio e serviços no espaço concelhio 

contribuindo opara uma melhor adequação da oferta que se admite vir a ser a 

procura; 

 Incremento da pesca e da caça com atividades de lazer. 

 

2. OCUPAÇÃO DO SOLO 

No sentido de verificar a ocupação do solo, proposta no PDMG em 2003, procedeu-

se à sua vectorização e levantamento das áreas caraterizadas nos diferentes 

espaços e posteriormente a respetiva ocupação verificada até ao final de 2013.    A 
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observação do quadro 17, permite constatar que os espaços urbanos (zona antiga, 

zona consolidada) existentes em 2003, perfaziam uma área total de 1,24 km2, 

constituindo cerca de 0,47% da área total do concelho (263,30 km2), e que, os 

espaços urbanizáveis (Zona de Expansão por Colmatação), constituíam cerca de 

2,65%. Deste modo, em conjunto, ocupam uma área de 8,23 km2, correspondendo a 

3,13% do total do concelho. 

No que concerne aos espaços industriais, o PDMG dividia este espaço, em existente 

e proposto. Os espaços industriais existentes perfaziam um total de 0,03km2, 

constituindo cerca de 0,01% da área total do concelho. Os espaços industriais 

propostos, por sua vez, totalizavam 0,23km2. Os espaços de indústria extrativa, 

constituíam 51,62% da área total do concelho (135,90 km2). 

Os espaços florestais representavam 239,76 Km2, 91,06% da área do concelho e 

apresentam-se repartidos em: espaços florestais de produção e de usos múltiplos, 

com 36,65% e 54,41% da área total do concelho, respetivamente. Cerca de 5,74% 

do concelho era constituído por espaços agrícolas (15,11 km2).     

Para além destes espaços, foram igualmente contabilizados e apresentadas as 

áreas ocupadas pela Reserva Agrícola Nacional (RAN), a Reserva Ecológica 

Nacional (REN). A RAN corresponde a um total de 8,17 km2 (cerca de 3,10% do 

território concelhio), a REN ocupa 182,87 km2 (69,45% do concelho).    

Previa-se na sede de concelho cerca de 0,11 Km2  de área destinada a equipamento 

coletivo, cerca de 0,04 % da área total do concelho. 

 

 

QUADRO 19: USOS DO SOLO NO PDMG EM 2003 

Área do Total do Concelho (PDM 2003) 

Área km
2  

(valores 
aproximados) 

% (em 
relação à 
área total 
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263,30 (CAOPS 
2013) 

do 
concelho) 

Vila De Góis 

Centro Histórico 0,08 0,03 

Zonas de Habitação consolidada 0,07 0,03 

Zonas de Expansão por Colmatação para Habitação 
Unifamiliar 

0,24 0,09 

Zonas de Expansão por Colmatação para Habitação 
Coletiva 

0,05 0,02 

Zonas de Expansão Sujeitas a Plano de Pormenor 0,67 0,26 

Zonas de Equipamentos Coletivos 0,11 0,04 

Zonas Verdes 0,15 0,06 

Zonas industriais urbanas 0,02 0,01 

Aldeias com 
delimitação de zona 
antiga 

Zona Antiga 0,63 0,24 

Zona Consolidada 0,45 0,17 

Zona de Expansão por Colmatação 1,78 0,68 

Zonas de Expansão Sujeitas a Plano de Pormenor 0,18 0,07 

Aldeias sem delimitação de zona antiga 4,24 1,61 

Espaços Industriais 

Existentes 0,03 0,01 

Propostos 0,51 0,19 

Total Parcial 0,54 0,21 

Espaços indústrias 
extrativas 

Áreas prospetivas 128,13 48,66 

Áreas potenciais 7,77 2,95 

Total Parcial 135,90 51,62 

Espaços Agrícolas 15,11 5,74 

Espaços Florestais 

Produção 96,51 36,65 

Uso Múltiplo 143,25 54,41 

Total Parcial 239,76 91,06 

Espaços Naturais 0 0,00 

Espaços Culturais 0 0,00 

Espaços-Canais 0 0,00 

USOS DO SOLO (Total) 384,62 146,08 

CONDICIONANTES 

Reserva Agrícola Nacional 8,17 3,10 

Reserva Ecológica Nacional 182,87 69,45 

FONTE: CMG 

 

Com o intuito de se analisar a evolução da ocupação do solo entre 2003 (ratificação 

do PDMG) e 2013, sobrepôs-se à carta de ordenamento, o levantamento topográfico 

do Concelho (Esc. 1/5000), que data de 1998 e o ortofotomapa do concelho que 

data de 2007. De seguida, demarcaram-se os espaços ocupados nesse período. Do 
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mesmo modo, delimitaram-se as áreas propostas desde o PDM ratificado em 2003 

que ainda se encontram por ocupar (ou seja que não estão disponíveis no mercado 

por vontade dos seus proprietários) aferindo, assim, uma aproximação mais realista 

das áreas expectantes. 

Posteriormente, e admitindo uma margem de erro significativa, correspondente às 

licenças de construção de edifícios aos alvarás que entretanto se consumaram ou 

que estão na eminência, às áreas de equipamento ocupadas, etc. efetuaram-se 

correções recorrendo à memória da gestão desses processos. Saliente-se que esta 

delimitação poderia ser mais rigorosa e atualizada se se tivesse disponível, nesta 

fase, ortofotomapa mais recente, que se encontra em fase de aquisição ou se o 

município tivesse um sistema de Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

implementado. 

Desta delimitação, calculou-se o somatório das áreas e elaborou-se um quadro onde 

se expõem os níveis de execução do PDMG, no que concerne às classes de espaço 

definidas no PDM 2003. Deste modo, os espaços definidos como zonas de 

expansão por colmatação, sendo os espaços que dentro do perímetro urbano possui 

mais vazios, foram analisados consoante o estado e tipo de ocupação: 

 “Nova construção no período de 2003-2013” – corresponde ao cálculo da 

totalidade das zonas de expansão por colmatação que foram ocupados por 

construções até 2013;    

 “Loteamentos ” – corresponde ao cálculo da totalidade das zonas de 

expansão por colmatação que foram ocupados por loteamentos até 2013;    

 “Ocupação de Loteamentos ” – corresponde ao cálculo da totalidade das 

zonas de expansão por colmatação que foram loteadas e ocupadas por 

construções até 2013;    

Do mesmo modo, os Espaços de Indústria e/ou Armazéns propostos, foram 

subdivididos em:  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-“Loteamentos” – Corresponde à totalidade dos espaços de indústria efetuados até 

2013 

-“Ocupação dos loteamentos” – corresponde ao cálculo da totalidade das zonas de 

industriais que foram loteadas e ocupadas por construções até 2013; 

A Categoria de Zona de Equipamento Coletivo, foi analisada de forma similar.     

Em relação aos Espaços Florestais, à Reserva Ecológica, Espaços Agrícolas e 

Reserva Agrícola Nacional, delimitaram-se os terrenos:    

-“Ocupados entre 2003 e 2013” – que correspondem a áreas alteradas ou 

construídas, detetadas através de sobreposição da cartografia do PDM sobre a 

fotografia aérea de 2003.   

O “Solo Rural Ocupado por Indústria Extrativa”, correspondem às áreas de 

expansão desta atividade em vários tipos de solo rural, verificadas através da 

sobreposição com a fotografia aérea. 

Da análise dos resultados obtidos, verifica-se que, em relação às zonas de 

expansão por colmatação, a nova ocupação se resume a 1,1% valor quase 

insignificante, ou seja, reflete um período de pouca construção. Concluindo-se que 

maior parte desta área continua disponível para construção. 

Por outro lado, deve-se ter consciência que esta percentagem de áreas expectáveis 

para expansão urbana é bastante inferior à aqui apresentada, pelo facto de também 

estas corresponderem, eventualmente, a bolsas de terrenos cujos proprietários não 

têm o ímpeto de as colocar no mercado de solos; por existirem espaços 

urbanizáveis que são residuais (que correspondem a logradouros profundos; a 

terrenos interiorizados sem possibilidade de ter acesso; a faixas de terreno com 

profundidades, em relação aos arruamentos, superiores a 35m que não 

consubstanciam, necessariamente uma ocupação superior às faixas definidas com 
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esse dimensionamento, etc.); por alguns espaços na zona de expansão por 

colmatação corresponderem a terrenos com declive acentuado. 

Por outro lado, verifica-se que muitos dos terrenos por ocupar correspondem a 

pequenas parcelas espalhadas pelo território. 

 

QUADRO 20: OCUPAÇÃO DO CONCELHO DE GÓIS ENTRE 2003 E 2013 

Ocupação no Concelho de Góis entre 2003 e 
2013 

Área km
2  

(valores 
aproximados) 

% (em relação aos 
espaços propostos) 

Zona de 
Expansão por 
Colmatação 

Propostos (PDM-2003) 6,99 100 

Nova construção no 
período de 2003-2013 

0,05 0,67 

Loteamentos 0,02 0,29 

Ocupação dos 
Loteamentos 

0,01 0,14 

Espaços de 
indústria 

Propostos (PDM-2003) 0,54 100 

Loteamentos 0,35 65 

Ocupação dos 
Loteamentos 

0,05 10 

Zona de 
Equipamento 

Coletivo 

Propostos (PDM-2003) 0,11 100 

Ocupados entre 2003 e 
2013 

0,11 100 

Espaços 
Florestais 

Propostos (PDM-2003) 239,76 100 

Ocupados/Alterados 
entre 2003 e 2013 

0* 0* 

Espaços 
Agrícolas 

Propostos (PDM-2003) 15,11 100 

Ocupados entre 2003 e 
2013 

0* 0* 

Reserva Agrícola 
Nacional 

Propostos (PDM-2003) 8,20 100 

Ocupados/Alterados 
entre 2003 e 2013 

0* 0* 

Reserva 
Ecológica 
Nacional 

Propostos (PDM-2003) 182,40 100 

Ocupados/Alterados 
entre 2003 e 2013 

0* 0* 

FONTE: CMG 
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A ocupação verificada, neste período, nos terrenos caracterizados como Espaços de 

Indústria, corresponde a cerca de 10%, estando cerca de 90% não ocupados.  

A fraca ocupação desta categoria de espaço demonstra o fraco desenvolvimento 

económico que o concelho assistiu entre 2003 e 2013. A autarquia deve encetar um 

plano eficaz de forma a promover estas áreas dentro e para fora do concelho. 

A Zona de espaço para equipamento coletivo, localiza apenas na sede de concelho 

e já estava praticamente ocupada no ano de 2003, apenas o equipamento recebeu 

uma ampliação. 

Relativamente ao que, de modo lato se pode considerar solo rural, Espaços 

Agrícolas e Espaços Florestais, identificaram-se as situações que, por análise de 

fotografia aérea de 2003, configuram alterações significativas do solo, não 

implicando necessariamente a existência de construções.    De referir que estas 

classes de solos surgem frequentemente associadas à RAN e à REN, pelo que as 

áreas contabilizadas no quadro a ter em conta para a análise de alteração de usos 

serão as referentes aos Espaços Agrícolas e Florestais. 

No que respeita à RAN identificaram-se cartograficamente as áreas que recolheram 

autorização da Comissão da RAN para utilizações não agrícolas destinadas a vias 

de comunicação, equipamentos ou situações similares. As autorizações para 

habitação não foram identificadas por se considerar que se integram no conceito da 

RAN, não implicando uma alteração à delimitação da Reserva.   Por cruzamento 

com a cartografia apresentada pode verificar-se que as alterações registadas se 

devem maioritariamente à execução de vias de comunicação e diversas ETAR’s 

sendo as restantes situações quase residuais.  

No entanto, nas últimas categorias de espaços a intervenção foi mínima, não tendo 

expressão no quadro, quando reduzida a Km2. 
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3. UOPG E OUTROS PLANOS 

Foram definidas um total de 11 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

(UOPG) aquando da criação do PDMG em 2003, demarcando espaços de 

intervenção para serem tratados a um nível de planeamento mais detalhado. 

 

QUADRO 21: UNIDADES OPERATIVAS E GESTÃO DO CONCELHO DE GÓIS E O SEU RESPETIVO PONTO DE SITUAÇÃO EM 

2013 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão Tipo de Plano Ponto de Situação 

Góis - PP 1 Plano Pormenor Não Está Executado 

Góis - PP 2 Plano Pormenor Não Está Executado 
Góis - PP 3 Plano Pormenor Não Está Executado 
Góis - PP 4 Plano Pormenor Em Estudo 
Góis - PP 5 Plano Pormenor Não Está Executado 
Góis - PP 6 Plano Pormenor Não Está Executado 
Várzea Grande - PP Plano Pormenor Em Estudo 
Cortes - PP Plano Pormenor Em Estudo 

Zona Industrial da Alagoa, Góis 
Plano de 

Pormenor 
Em Estudo 

Zona Industrial da Cortes, Alvares 
Plano de 

Pormenor 
Em Estudo (com 

Loteamento) 
Zona Industrial de Várzea Pequena, Vila Nova do 
Ceira 

Plano de 
Pormenor 

Em Estudo (com 
Loteamento) 

FONTE: CMG 

 

UOPG 1 – “PP1” - Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do centro 

Histórico de Góis: Localizado na vila de Góis abrangia o centro histórico a zona do 

“castelo” e algumas zonas de habitação consolidada e de espaços verdes. 

UOPG 2 – “PP2” - Plano de Pormenor de Expansão Nascente de Góis: 

Representa uma zona de expansão a nascente do aglomerado urbano da Vila de 

Góis. 
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UOPG 6 – “PP3” – Plano de Pormenor de Recuperação e requalificação das 

zonas industriais urbanas de Góis: Tinha como objetivo a requalificação de um 

antigo loteamento industrial na zona noroeste do aglomerado. 

UOPG 7 – “PP4” - Plano de Pormenor de Expansão habitacional da quinta do 

Baião: Representa uma zona de expansão a norte do aglomerado urbano da Vila de 

Góis que correspondia a uma antiga quinta. 

UOPG 8 – “PP5” - Plano de Pormenor de Expansão habitacional Norte de Góis: 

Representa uma zona de expansão a norte do aglomerado urbano da Vila de Góis. 

UOPG 9 – “PP6” - Plano de Pormenor de Expansão habitacional Poente de 

Góis: Representa uma zona de expansão a poente do aglomerado urbano da Vila 

de Góis. 

UOPG 10 – “PP7” - Plano de Pormenor (de Expansão habitacional) da Várzea 

Grande: Representa uma zona de expansão do aglomerado urbano da Várzea 

Grande, núcleo habitacional mais significativo da freguesia de Vila Nova do Ceira. 

UOPG 11 – “PP8” - Plano de Pormenor (de Expansão habitacional) de Cortes: 

Representa uma zona de expansão do aglomerado urbano da Cortes, núcleo 

habitacional com alguma importância em termos populacionais e habitacionais da 

freguesia de Alvares. 

 

4. COMPROMISSOS URBANÍSTICOS 

Não existem quaisquer compromissos urbanísticos assumidos, no sentido do 

Município propor alterações ao uso do solo na Revisão ao Plano Diretor Municipal. 

 

5. EQUIPAMENTOS 
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O Município de Góis, tem promovido um conjunto de investimentos em novos 

equipamentos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.    

Os dados apresentados foram retirados das “Opções de Plano e Orçamentos” do 

Município de Góis, entre 2003 e 2013. 

Culturais, Religiosos e de Lazer - Os equipamentos culturais construídos neste 

período foram: A Casa da Cultura de Góis e o Centro de Referência da Memória 

Goiense. 

Os equipamentos de carácter religioso construídos no período em análise foram de 

iniciativas privada e consubstanciaram-se numa capela e numa Casa de Culto 

Adventista. 

Desportivos- No âmbito desportivo foi requalificado o campo de futebol eng. 

Augusto Nogueira Pereira, inaugurado em 2012; a praia Fluvial das Canaveias; 

Obras de conservação nos Gimnodesportivos de Góis e de Vila Nova do Ceira. 

Educação - No que concerne às infraestruturas educativas, podemos considerar 

como inaugurações mais relevantes no concelho: o centro escolar de Alvares e a 

ampliação da escolar básica de Góis, com a construção do Jardim de Infância. 

Administrativos- Os investimentos efetuados em equipamentos administrativos, 

resumem-se à intervenção no antigo edifício dos Paços de Concelho, onde funciona 

hoje a sede do Município e da Câmara Municipal; e à ampliação biblioteca Municipal 

através da construção do arquivo Municipal.  

Neste âmbito foi ainda ampliada a sede, em Góis, e a secção, em Alvares, dos 

Bombeiros Voluntários do concelho. 

Atualmente, encontra-se em fase de elaboração o projeto para o novo quartel dos 

bombeiros, que se irá localizar na freguesia de Arcos. 

Salubridade/Cemitérios - Entre 2003 e 2013, procedeu-se à ampliação de alguns 

cemitérios já existentes. 
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Sociais/ Saúde - Numa época, em que o fenómeno do envelhecimento da 

população se faz sentir com maior intensidade na sociedade portuguesa, à qual o 

concelho de Góis é disso exemplo como foi possível verificar nas análises 

demográficas, sente-se a necessidade de se desenvolver a rede social eficiente. Os 

equipamentos sociais construídos entre 2003 e 2013 foram: 

 Requalificação da Extensão de Saúde de Alvares; 

De iniciativa privada, são ainda de referir a construção e inauguração dos seguintes 

Lares e centros de dia, no período de tempo em análise. 

 Construção do Lar/ centro de dia São Mateus em Alvares; 

 Lar /Centro de Dia  na Cabreira (União de Freguesias do Cadafaz e Colmeal) 

Atualmente, todas as freguesias do concelho tem um lar de idosos e centro de dia 

em funcionamento. 

Refere-se ainda que num futuro próximo se pretende relocalizar e requalificar a 

extensão de centro de saúde de Vila Nova do Ceira. 

 

6. ACESSIBILIDADES REDE RODOVIÁRIA 

Ao nível das acessibilidades rodoviárias do concelho constata-se que no PDMG, em 

vigor, estava apenas previsto a construção de uma variante à EN 342, que liga a 

sede de concelho à Lousã e a Arganil. Apesar do PDM assinalar uma faixa de 

proteção ao traçado desta via, a entidade que a tutela alterou o seu traçado e até à 

data ainda não passou de projeto. 

Os arruamentos previstos dentro do perímetro urbano da vila de Góis a Poente foram 

construídos, como é exemplo da circular externa de Carvalhal dos Pombos. 
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Entre 2003 e 2013, efetuaram-se um conjunto de projetos de construção e de 

beneficiação de estradas e caminhos municipais.  

Rede Ferroviária (Metro de Superfície) - A rede ferroviária é inexistente no 

concelho, a rede mais próxima localiza-se em Serpins, concelho da Lousã. No 

entanto, e com esperança na execução do metro de superfície do Mondego a estava 

previsto na planta de infraestruturas do PDMG em vigor a rede ferroviária (Metro de 

Superfície) continua a ser inexistente neste concelho. 

 

7. ALTERAÇÕES AO PDM EM REGIME SIMPLIFICADO
2
 

1ª ALTERAÇÃO 

A Primeira Alteração ao PDMG em regime simplificado, foi publicado em Diário da 

República, 2.ª Série, em 11 de Janeiro de 2008, Aviso n.º 1093/2008.Esta alteração 

consistiu na correção de erros materiais nas exposições regulamentares e na 

representação cartográfica. 

Foram alterados os artigos 15.º “Edificabilidade nas aldeias com delimitação de 

zonas” e 20.º “Edificabilidade nas aldeias sem delimitação de zonas” do regulamento 

do PDMG para possibilitar a instalação de outras atividades e usos, para além da 

habitacional, nas aldeias com e sem delimitação de zonas e desta forma fomentar a 

economia local. 

 

 

 

                                            

2 Previsto no art. 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua atual redação 
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2ª ALTERAÇÃO 

A Segunda Alteração do PDMG em regime simplificado, foi publicado em Diário da 

República, 2.ª Série, em 13 de Março de 2012, Aviso n.º 3990/2012. 

Os artigos do Regulamento do PDMG alterados foram os seguintes: 10.º, 15.º, 18.º, 

19.º e 36.º . 

Esta alteração teve como intuito os seguintes pontos: 

1. Possibilitar a construção ao longo da EN2, uma vez que os pressupostos em dotar 

esta via de caraterísticas de IC deixaram de existir. No entanto, devido a um lapso 

na publicação em DR, esta alteração ainda não se encontra a vigorar. 

2. Possibilitar a construção nas zonas em Plano de Pormenor em Várzea Grande e 

em Cortes, já que até à data os respetivos PP ainda não passaram de estudos, 

inviabilizando a construção nestas áreas. As novas construções devem no entanto 

possuir os requisitos em termos de uso e edificabilidade previstos nos PP. 

4. Diminuição da distância de implantação das agropecuárias para 250m, em 

relação ao perímetro urbano. A dispersão do povoamento, caraterístico desta zona 

do país, e a distância em causa de 1Km, definida anteriormente em PDMG, estavam 

a pôr em causa a instalação de novas unidades. 

5. No aglomerado urbano de Góis foi necessário proceder à alteração de alguns 

usos e edificabilidade porque, em regra, não existe a procura da construção em 

altura no concelho e os lotes ou parcelas de terreno, com frente para via 

infraestruturada, têm frente mais estreitas do que as inicialmente previstas. Ou seja, 

foi necessário adequar o planeamento do território à realidade atual. 
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8. ALTERAÇÕES ÀS CONDICIONANTES 

No período temporal em análise (2003-2013) não se procedeu a qualquer alteração 

às condicionantes, nomeadamente: RAN; REN; Zona de proteção do património 

classificado. Registando-se apenas a eliminação do novo traçado da EN 342, que 

entretanto não foi atualizado em Planta de Ordenamento, na Rede viária e espaços-

canais. 

 

8.1. LIMITE DO CONCELHO 

Faz-se ainda referência, ao início do procedimento de correção do limite do concelho  

na zona Noroeste, iniciado, mas ainda não concluído. Este procedimento é de suma 

importância ser concluído para a revisão do PDMG. 

 

9. NÍVEIS DE INFRAESTRUTURAÇÃO 

9.1. LINHAS ADUTORAS DE ÁGUA POTÁVEL 

O concelho de Góis, possuía em 2013, uma rede de abastecimento que abrangia 

uma taxa de cobertura de 100%, beneficiando um total de 4260 indivíduos. 

 

9.1.1. CAPTAÇÕES DE ÁGUA 

A rede de abastecimento de água, distribui-se pelas 4 freguesias do concelho, sendo 

constituída, em 2013, por 73 captações, nas quais é efetuada o tratamento e 

monitorização da qualidade da água. 
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9.2. EMISSÁRIOS DE ESGOTOS E ETAR`S 

Atualmente existem 4 ETAR’s em funcionamento (compactas e convencionais). 

Todas estas ETAR’s recebem apenas efluentes domésticos. As fossas sépticas 

predominam ainda em todo o concelho. 

Por outro lado, existe um número considerável de novas ETAR’s em estudo, no 

intuito de se melhorar a situação atual de todo o concelho. 

Regista-se apenas que se encontram mais construídas do que inicialmente previstas 

em PDM. 

 

9.3.  ZONA DE LIBERTAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 

Em relação às zonas de libertação e desobstrução das telecomunicações, os feixes 

hertzianos partem de Trevim. 

Refere-se ainda que o concelho foi objeto de cobertura através de fibra ótica. 

 

9.4. LINHAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉTRICA 

As Linhas de Transporte de Energia Elétrica, devido ao processo natural de 

crescimento de alguns aglomerados, e em resultado da procura de uma melhor 

satisfação das populações, têm sofrido alterações, nomeadamente o aumento da 

sua extensão.  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10. SÍNTESE 

Com o desígnio de se proceder à avaliação da execução do PDMG, respetiva 

análise e enquadramento dos motivos que justificam a sua revisão expõe-se, de 

seguida, uma síntese das temáticas abordadas na parte A e B deste relatório já 

apresentadas: 

Demografia 

 Góis apresenta uma taxa de crescimento demográfico bastante inferior à 

média Nacional, Centro e da região do Pinhal Interior Norte. As taxas de 

natalidade e de mortalidade estão a diminuir há já algum tempo, prevendo-se 

que a curto prazo se possam sentir problemas graves de envelhecimento da 

população e decréscimo dos ativos. 

 Continua-se a notar que as freguesias com mais população se localizam perto 

de outros centros urbanos com maior atratividade económica, 

nomeadamente: Góis, Vila Nova do Ceira e Alvares. As freguesias mais 

interiores Cadafaz e Colmeal, atual União das freguesias do Cadafaz e 

Colmeal, apresentam uma população muito diminuída e envelhecida. 

População Ativa 

 A população ativa e empregada do concelho, tem diminuído com ritmos de 

crescimento inferiores aos verificados no Centro e no Pinhal Interior Norte.    

  A grande maioria da população ativa está empregue no sector terciário que 

tem aumentado rapidamente. O sector secundário encontra-se estabilizado e 

o primário apresentou um grande decréscimo, superior a unidades territoriais 

maiores. 

 Tendo em conta o tecido económico do concelho verifica-se que predominam 

as pequenas e médias empresas.    

 

 Edificado 
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 Góis evidencia um edificado envelhecido, com índice de envelhecimento dos 

edifícios bastante superior ao verificado no País, no Centro e no Pinhal 

Interior Norte.    

  Entre 2001 e 2013, o parque habitacional do concelho, calculado através dos 

alojamentos familiares, estabilizou. 

 A maioria dos edifícios e alojamentos familiares encontram-se nas freguesias 

da de Góis e Alvares, coincidindo em grande parte com os alojamentos 

familiares vagos. 

 De 2001 a 2013, os licenciamentos para novas construções familiares têm 

diminuído e a quantidade de fogos gerados anualmente também. 

Licenças de Construção (2003-2013) 

 No concelho de Góis existe um predomínio das construções unifamiliares que 

têm continuado nos últimos anos, em relação às construções multifamiliares, 

resultando numa diminuição do número de fogos gerados, sobretudo pelas 

construções multifamiliares. 

 As freguesias de Alvares e Vila Nova do Ceira apresentam a maior 

quantidade de fogos licenciados em novas construções após 2001, para além 

de Góis.  

 A diminuição dos licenciamentos para novas construções, registado entre 

2001 e 2013, devem-se à diminuição dos ritmos de crescimento populacional 

e da conjuntura económica nacional. 

Equipamentos de Educação 

 Um dos principais problemas identificados, nesta matéria, é o nível de 

formação, constituindo-se como um entrave à reinserção no mercado de 

trabalho e à requalificação da mão de obra, sendo significativo que a maioria 

dos desempregados tenham como escolaridade o terceiro ciclo do ensino 

básico ou menos.    



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

130 - 191 

  Góis, apesar de um concelho do Interior, beneficia da proximidade da 

Universidade de Coimbra, apesar desse facto não se refletir na percentagem 

de residentes com curso superior. 

 A carta educativa, homologada encontra-se desatualizada, e urge dar início a 

um novo plano com dados mais atualizados. 

 No entanto, e face à perda de população a estratégia passa por melhorar os 

equipamentos existentes e a oferta educativa de forma a ir de encontro às 

necessidades da população. O desenvolvimento do ensino profissional de 

qualidade no concelho seria uma mais valia e um pólo de atratividade em 

relação aos concelho limítrofes, nomeadamente na temática da floresta de 

produção e gestão de recursos florestais, uma mais valia local. 

 

 Saúde 

 Góis apresenta uma taxa média de quadros clínicos por habitante superior ao 

verificado no Centro e Pinhal Interior Norte (enfermeiros).    

  O concelho possui 1 centro de saúde e quatro extensões, uma por cada 

freguesia. 

 Atualmente, e à semelhança dos equipamentos educativos, importa investir 

na /requalificação e manutenção dos equipamentos existentes e apostar 

numa rede de cuidados ao domicilio. 

 A nível hospitalar o concelho é servido pelo hospital público, localizado na 

cidade de Coimbra, apesar de próximo, a rede viária que estabelece a ligação 

entre o concelho e a sede de distrito deveria ser melhorada, encurtando desta 

forma o tempo na prestação do socorro. 

Desporto 

 A obra emblemática na área do desporto, entre 2003 e 2013, é a 

requalificação do Campo de Futebol Eng.º Augusto Nogueira Pereira. 

 O concelho de uma forma geral apresenta-se bem servido de equipamentos 

desportivos, apesar de ainda se poder melhorar o serviço ao nível da 

requalificação de pavilhões gimnodesportivos existentes. 
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Cultura e Lazer 

 A autarquia tem procurado contribuir de forma decisiva para o 

desenvolvimento social e cultural dos seus munícipes, destacando-se a 

inauguração de obras importantes nesta área como são o Casa da Cultura de 

Góis e o Centro de referência da Memória Goiense, etc.    

 Os principais equipamentos, nesta vertente, localizam-se, 

predominantemente, na vila, evidenciando uma tendência para aumentar a 

sua centralidade. 

Acessibilidade, Mobilidade, Transportes e Logística 

 Nos últimos anos, no sentido de melhorar a acessibilidade e a qualidade de 

vida no concelho, procedeu- se à requalificação de um grande número de vias 

de ligação com o exterior (EN) e à beneficiação de inúmeros caminhos e vias 

municipais. No entanto, o concelho continua a necessitar de bastantes 

melhorias a este nível. 

 Atualmente, existe a necessidade de se proceder ao melhoramento do 

traçado da EN 342 e da EN2, bem como os arruamentos de grande parte dos 

aglomerados urbanos que foram intervencionados na rede de abastecimento 

de água. 

 Seria uma mais valia também para o concelho de Góis a conclusão do metro 

de superfície do Mondego, e porventura aspirar-se pela sua extensão até ao 

concelho. 

 Os níveis de mobilidade na Região são médios e moderados, caracterizando-

se pelo recurso ao transporte individual em carro próprio e transporte a pé. O 

transporte público é utilizado, sobretudo pela população escolar e indivíduos 

de baixos recursos (principalmente femininos) e idosos. 

Ambiente 

 Atualmente existe uma preocupação acrescida com as questões ambientais, 

sendo significativos os investimentos efetuados na rede de infraestruturas de 
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abastecimento de água, saneamento básico, e na construção de novas 

ETAR`s, tendo por objetivo a curto prazo a cobertura da totalidade da 

população. De igual modo, a recolha e reciclagem de resíduos sólidos tem 

evoluído progressivamente, com um crescimento sustentado do número de 

Ecopontos distribuídos pelo concelho, com alargamento do âmbito da recolha 

de resíduos aos óleos alimentares usados. 

 Relativamente à qualidade do ar e ambiente sonoro o concelho apresenta 

níveis muitos bons, no entanto é preciso acautelar o estudo das áreas 

industriais e de armazenagem e tentar relocalizar atividades que possam 

causar mais ruído de áreas habitacionais. 

 

Ocupação do Solo /Dinâmicas Urbanas 

 As zonas de expansão por colmatação definidas em 2003 ainda se encontram 

na sua maioria vagas. 

 A ocupação das áreas propostas para Indústria no PDM em 2003, também 

não foram na sua maioria ocupados até 2013. 

 É necessário definir parâmetros morfotipológicos no PDM para a adequada 

gestão e enquadramento com a estrutura morfológica dos aglomerados. 

  A par disto, verifica-se a necessidade de se estruturar os espaços públicos, 

conferindo-se uma vertente estratégica no planeamento de apoio à sua 

gestão, no sentido de evitar a constituição de espaços residuais, sobrantes e 

desintegrados. 

 A zona de equipamentos coletivos só existe na vila de Góis e esta já regista 

ocupação a 100%. Deverá pensar-se na necessidade ou não de pensar na 

programação deste tipo de equipamentos, para perceber se será necessário 

aumentar esta área ou criar outra área noutra freguesia do concelho. 

 As alterações registadas, nas áreas de RAN e REN, não são significantes no 

concelho. 
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 Relativamente aos Espaços Florestais e aos Espaços Agrícolas também não 

se regista grande alteração. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. PDM DE 1ª GERAÇÃO VERSUS PDM DE 2ª GERAÇÃO – NOVOS DESAFIOS 

Ao fim de cerca de 10 anos de aplicação do Plano Diretor Municipal (PDM), o 

primeiro para o território do concelho de Góis, impõe-se avaliar esse intervalo 

temporal e verificar que alterações se poderão conferir ao plano, assentes na nova 

legislação, no sentido de o fazer evoluir e adaptar às necessidades e realidades 

atuais. 

Neste sentido, constata-se as críticas que se fazem genericamente, a nível nacional, 

aos PDM de primeira geração, que são planos de zonamento, com índices 

quantitativos e com poucas orientações morfo-tipológicas, com insuficiente 

estruturação e estratégia. No entanto, impõe-se, sob pena de se descredibilizar o 

próprio processo de planeamento, conduzir a nova proposta no sentido da evolução 

do plano existente, adaptando-o aos novos desígnios e enquadrando-o com a nova 

legislação. 

Em detrimento da prática exercida nos Planos de primeira geração que privilegiavam 

a expansão, os novos planos impõem o desafio de uma gestão urbana centrada na 

utilização dos espaços já infraestruturados e valorização do património existente 

assumindo a reclassificação do solo rural em urbano como uma exceção. 

Na conjuntura internacional, no que concerne ao ordenamento do território o 

desígnio a atingir na competitividade internacional é a qualificação do território 

através do desenvolvimento sustentável. O município assume um papel mais 

relevante na transformação do solo, na medida em que todo o solo será programado 

e na medida em que é efetivo o dever de execução dos planos. A perequação torna-

se um instrumento essencial na implementação dos PDM de segunda geração e das 

unidades de execução, garantindo os deveres e direitos, de forma transparente, de 

todos os intervenientes, e trazendo vantagens na implementação da infraestrutura 

pública, pela disponibilização dos terrenos e financiamento na sua execução. 
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A lei introduz um caminho radicalmente diferente, com as unidades de execução. 

Estas pressupõem o equilíbrio das rendas fundiárias (como forma de garantir a sua 

viabilidade) e a realização de parcerias, onde os proprietários não têm que ser os 

promotores. Estas unidades são delimitadas pelo município, no plano ou pós-plano e 

podem diferir no sistema de execução que, por sua vez, pode optar por 

responsabilizar os proprietários, promotores e/ou a Câmara. Estas, processam-se 

através de loteamento e o respetivo alvará terá que redistribuir os lotes pelos 

intervenientes no processo: proprietários (que contribuíram com os terrenos), 

promotores (que contribuíram com dinheiro) e Câmara (quando tem um papel mais 

ativo na execução da unidade). Este processo pode e deve ser rentável para ser 

operacional. Através da determinação de prioridades na definição das unidades de 

execução, entram no mercado lotes nos locais adequados à estratégia de 

planeamento global, com um programa apropriado e com mais garantias de um 

desenvolvimento urbano harmonioso, com qualidade funcional e formal, onde o 

espaço público ganha primazia. Trata-se de uma questão de estratégia que não 

confunde desenvolvimento com mero crescimento e visa uma aposta qualitativa. 

A esta nova geração de planos cabe a oportunidade de mudança nesta matéria. 

Deste modo, os PDM de segunda geração, deverão contrariar o crescimento 

casuístico e disperso e as ruturas morfo-tipológicas, deverão garantir o carácter 

estruturante dos espaços públicos, deverão encontrar mecanismos para que os 

promotores contribuam nos encargos com as infraestruturas globais, etc. 

O Plano Nacional de Planeamento e Ordenamento do Território (PNPOT), reforça o 

carácter estratégico municipal dos PDM, que devem definir, para o efeito, o regime 

de uso do solo e o modelo de organização territorial num quadro de flexibilidade 

orientador das dinâmicas para um período de 10 anos. Um tema central no 

planeamento, refere-se à incerteza do processo. De facto, verifica-se que grande 

parte dos terrenos disponibilizados à ocupação urbana, através do ordenamento do 

território, não está, no mercado, por inércia e desinteresse dos proprietários. 

Resultando numa certa dispersão do território e no crescimento de áreas urbanas 

isoladas no interior de grandes bolsas de espaços urbanizáveis, sem o devido 
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enquadramento urbano. Por outro lado, uma política de contenção dos perímetros 

urbanos pode ser perniciosa, por favorecer a especulação imobiliária. Nesta 

perspectiva, as restrições à expansão terão que ser acompanhadas de medidas 

complementares que garantam, ainda assim, uma oferta excedentária, embora 

controlada por prazos e apoiada em estudos técnicos. 

Com a mudança do conceito de espaços urbanizáveis do D.L. n.º 69/90, para 

espaços de urbanização programada do D.L. n.º 380/99, intenta-se uma 

transformação significativa no planeamento em Portugal. Trata-se de uma aposta na 

qualificação do espaço urbano onde as ações estruturantes se encontram 

programadas, as prioridades estão estabelecidas e onde as áreas de expansão 

quase se confinam às necessidades de crescimento estimadas. Esta ação 

pressupõe a determinação da autarquia em assumir, de certa forma, os prazos do 

desenvolvimento urbano. 

 

2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PDM 

Na revisão do PDM de Góis, irá recorrer-se à contratação de uma equipa 

pluridisciplinar externa ao Município, devido às lacunas técnicas e numéricas 

existentes nos recursos humanos da Câmara Municipal . No entanto, esta equipa 

técnica manterá um estreito relacionamento com uma equipa interna, ainda a definir, 

pertencente à Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Ambiente (DGUPA) e 

com o futuro Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica (GSIG), ainda a criar; 

não descurando, ainda, a necessidade de reforçar o carácter pluridisciplinar da 

equipa técnica interna, pelo recurso à coadjuvação de outras Divisões da Câmara 

Municipal. 

Prevê-se a implementação de mecanismos de participação (aos cidadãos e 

instituições) de apoio à decisão, ao longo do processo de elaboração (através 

designadamente de apresentações, debates, “workshops”, etc.). Este envolvimento 

será facultado a todos os agentes abrangidos no processo de planeamento, desde 
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as diferentes Divisões do Município e entidades com responsabilidades nesta 

matéria, bem como representantes de associações, Juntas de Freguesia, 

Promotores, população em geral, etc. Assim, aspirando que todos se identifiquem e 

se responsabilizem, em certa medida, com o PDMG, a metodologia proposta prevê a 

articulação com os diferentes agentes públicos e privados citados, nas diversas 

fases do processo: 

 Reuniões de trabalho entre a equipa externa ao Município, a contratar, e a 

equipa interna 

 Articulação com os diferentes serviços municipais  

- Fase de recolha de informação e fase de elaboração da proposta  

- Elaboração de listagem de documentos a produzir 

 Reuniões periódicas com a comissão de acompanhamento;    

  Reuniões de trabalho com vários agentes externos e suas organizações e 

representantes; 

 Reuniões com os coordenadores das diferentes temáticas abordadas no 

Plano Regional de Ordenamento do território – Região Centro (PROT-C), no 

sentido de estabelecer a devida articulação dos dois instrumentos;    

  Estabelecimento de um G-SIG e seu aproveitamento na revisão do PDM e na 

sua posterior monitorização, implementados de uma forma coordenada e 

estruturada em todos os serviços municipais;  

 Difusão sistemática dos trabalhos em curso e abertura ao necessário retorno 

ou colaboração da população em geral, para a concretização de uma 

participação ativa, informada, responsável e consciente. 

 

2.1. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DO PDM 

O conteúdo do Plano Diretor Municipal de Góis será elaborado nos termos do artigo 

85.º e 86.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro que define o Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão territorial, na sua atual redação, e de acordo 
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com a Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo 

D.L. n.º 9/2007, 17 Janeiro (Regulamento Geral do Ruído). 

O PDM deve ir para além da escala da planta de ordenamento. Deverá ser 

desdobrado e potenciado como um instrumento de trabalho para a qualificação do 

desenvolvimento urbano. Assim, deverá pressupor a sua elaboração prévia a uma 

escala mais “aproximada”, capaz de detetar questões pertinentes que não se 

compatibilizam com o estudo à escala 1/25000. Estes estudos terão que constar dos 

anexos do plano, pressupondo o planeamento flexível que define regras de atuação 

sem se tornar impositivo a todos os níveis, dando abertura à evolução da incerteza e 

privilegiando o plano-processo em relação ao plano-estático. 

O PDMG será constituído por:  

a) Regulamento    

b) Planta de Ordenamento    

c) Planta de Condicionantes 

 

O PDMG será acompanhado por:    

a) Estudos de caracterização do território municipal 

b) Relatório (poderá ser complementado com cartas temáticas que explicitem 

melhor as opções e estudos complementares, por exemplo, relativos à rede 

de equipamentos, ao património, ao ambiente e espaços verdes, do âmbito 

da economia urbana, dos transportes, mobilidade e acessibilidade, carta de 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG’s), carta educativa, 

estudos Urbanísticos anexos, etc.)    

c)  Relatório de Avaliação Ambiental (poderá ser complementada com cartas 

anexas- estrutura ecológica urbana, sistema de espaços públicos, sistema de 

espaços verdes, etc. desenvolvidas com um nível de pormenor superior a 

escalas mais adequadas)  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d)  Programa de execução (Definição dos objetivos do plano; ações específicas 

ao nível da execução dos equipamentos, sistema de espaços verdes e 

espaços públicos, habitação, etc.; U.O.P.G e unidades de execução, 

respetivos objetivos e termos de referência; programação das ações; etc.) 

e) Planta de Enquadramento Regional 

f) Planta da Situação Existente    

g) Relatório com a indicação das licenças ou autorizações de operações 

urbanísticas emitidas e informações prévias favoráveis em vigor 

h) Carta da Estrutura Ecológica Municipal    

i) Participações recebidas em sede de discussão publica e respetivo relatório de 

ponderação 

j) Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI), do qual faz parte a 

Carta das áreas percorridas por incêndios 

k) Mapa de Ruído 

 

2.2. CALENDARIZAÇÃO 

O processo de revisão do PDM, pressupõe um conjunto de procedimentos 

encadeados exigíveis de acordo com a legislação aplicável. A proposta de 

faseamento apresentada, pelo facto de ser uma proposta demasiado otimista e 

ambiciosa e pelo facto de se encontrar dependente de vários fatores, que poderão 

decorrer ao longo do processo, imprevisíveis e exógenos às equipas afetas 

elaboração do plano, poderá sofrer ajustamentos nos prazos definidos. (ver anexo 

11) 

 

3. MOTIVOS DA REVISÃO DO PDM  

3.1. INTRODUÇÃO 

O PDM de Góis foi ratificado por Resolução de Conselho de Ministros n.º 41/2003, 

de 26 de Março, e alterado por duas vezes, a primeira vez em regime simplificado 
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Aviso n.º 1093/2008, de 11 de janeiro e a segunda pelo Aviso n.º 3990/2012, de 13 

março. Atualmente considera-se que estão reunidas as condições necessárias para 

encetar um processo de revisão de acordo com a alínea a) do número 1 e número 2, 

do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro. 

 

3.2. AS MUDANÇAS LEGAIS E FÍSICAS 

A adequação ao novo quadro legal, por si só, é um motivo que consubstancia a 

necessidade de revisão. De facto, as alterações introduzidas na programação do 

solo, na necessidade de definição de uma estrutura ecológica municipal, etc., 

consolidam questões que incidem numa nova estratégia de intervenção. 

Do mesmo modo, sente-se necessidade de reequacionar as UOPG definidas no 

PDM em vigor. A grande maioria, abrange terrenos caracterizados como solo rural, 

não obstante apresentarem como objetivo a sua transformação em solo urbano, o 

que não se adequa com o atual quadro legal.   Por outro lado, torna-se patente a 

necessidade de redefinir a ocupação do solo decorrente da atualização das bases 

cartográficas em formato digital (no PDM em vigor, são cartas rasterizadas com 

correções efetuadas manualmente sem grande rigor). De facto, já foram detetadas 

bastantes incongruências na sua sobreposição, durante a vectorização do Cartas 

existentes. 

3.3. BREVE APONTAMENTO À NOVA LEI DOS SOLOS – D.L. N.º 31/2014, DE 30 DE MAIO 

A Lei n.º 31/2014 de 30 de maio vem estabelecer as bases gerais da política pública 

de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, sendo que não se aplicará ao 

ordenamento e à gestão do espaço marítimo nacional. Com a revisão ao Plano 

Diretor Municipal de Góis, doravante designado PDM de Góis, impõe fazer-se uma 

breve referência à legislação que rege a temática. 
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O diploma em análise, publicado em 30 de maio vem implementar conceitos 

atualizadores e que se aplicam diretamente à revisão do PDM de Góis, dado que a 

Câmara Municipal tem a atribuição de promoção da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo. 

 

DOS DIREITOS E DEVERES 

O Direito de Propriedade privada do solo é garantido constitucionalmente, existindo 

estreita articulação no que diz respeito às relações jurídicas do ordenamento do 

território e de urbanismo, com princípios e valores constitucionais protegidos, 

designadamente nas áreas da defesa nacional, do ambiente, da cultura, da 

paisagem, da saúde pública, da educação, da habitação, da qualidade de vida e do 

desenvolvimento económico e social. Constata-se então um claro Direito ao 

ordenamento do território, que implica um ordenamento do território racional, 

proporcional e equilibrado, com a finalidade de prossecução do interesse público em 

matéria de solos, ordenamento do território e urbanismo com coadjuvação pelos 

direitos e interesses legalmente protegidos, conforme o art.º5º da Lei n.º 31/2014 de 

30 de maio. Será então exigível ao Município de Góis e dada a sua qualidade de 

autarquia local tem deveres e atribuições no que diz respeito ás politicas do solo, 

devendo planear e programar o uso do solo e promover a respetiva concretização; 

garantir a igualdade e transparência no exercício dos direitos e no cumprimento dos 

deveres relacionados com o solo, designadamente, através do direito de 

participação e do direito à informação dos cidadãos, garantir o uso do solo, de 

acordo com o desenvolvimento sustentável e de modo a prevenir a sua degradação; 

garantir a existência de espaços públicos destinados a infraestruturas, equipamentos 

e espaços verdes ou outros espaços de utilização coletiva, acautelando que todos 

tenham acesso aos mesmos em condições de igualdade, garantir a sustentabilidade 

económica das obras indispensáveis à instalação e à manutenção de infraestruturas 

e equipamentos, assegurar a fiscalização do cumprimento das regras relativas ao 

uso, ocupação e transformação do solo e aplicar medidas de tutela de legalidade. 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

144 -191 

Com a revisão do PDM de Góis, não deixam de estar salvaguardados os deveres 

elencados. 

 

DO SOLO 

Com a referida lei habilitante à revisão do PDM de Góis surge um novo conceito, 

neste âmbito, que é a reserva de solo. O art.º 9º, denominado “Regime de uso do 

solo”, regula qual o uso do solo, sendo que tal uso se encontra limitado pelos 

ditames da Constituição da República Portuguesa. O regime de solo é define a 

organização relativa à respetiva ocupação, utilização e transformação, até porque é 

ainda estabelecido pelos planos territoriais municipais através da sua classificação e 

qualificação. 

No que concerne à classificação e qualificação impõe-se distinguir entre solo rústico 

e solo urbano, em que o rústico é aquele solo que se destina ao aproveitamento 

agrícola, pecuário, florestal bem como se destina ainda aos recursos naturais. O 

solo urbano será aquele em que está total ou parcialmente urbanizado que se 

encontra afeto em plano territorial à urbanização e construção. 

Nesse sentido, cumpre-se afirmar que cabe ao Município de Góis identificar no plano 

territorial, as áreas territoriais a reabilitar e a regenerar e promovem as ações 

adequadas à prossecução desses objetivos. 

 

O CONCEITO DA RESERVA DO SOLO 

Vem o art.º 18º da Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, estabelecer um conceito novo 

denominado “reserva do solo”. Atendendo ao estatuído no corpo do artigo 

mencionado em epígrafe, no seu n.º1, a reserva de solo é constituída para 

infraestruturas urbanísticas, equipamentos e espaços verdes e outros espaços de 

utilização coletiva, que tenha por objeto propriedade privada determina a 
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obrigatoriedade da respetiva aquisição pela Administração Pública no prazo 

estabelecido no plano territorial ou no instrumento de programação, findo o qual 

aquela reserva caduca, desde que o atraso não seja imputável à falta de iniciativa do 

proprietário ou ao incumprimento dos respetivos ónus ou deveres urbanísticos. Ou 

seja a reserva de solo existe para equipamentos designados para a utilização 

coletiva, que se enquadrem em propriedade privada e a mesma possa ser adquirida 

pela entidade pública, sob pena de tal reserva ser caducada.  

A caducidade da reserva do solo está sujeita a um prazo que deverá ser estipulado 

aquando da sua constituição. Porém e na falta de fixação de um prazo, vigorará um 

prazo de cinco anos contados da data da entrada em vigor do respetivo plano 

territorial, conforme o estipulado no n.º2, do art.º18. da Lei n.º 31/2014 de 30 de 

maio. 

Nesse sentido, as autarquias serão como que obrigadas a declarar a caducidade da 

reserva do solo, constituída nos termos acima definidos e proceder redefinição do 

solo. Só não será assim, caso se verifique no plano territorial, em vigor, um regime 

de uso de solo supletivamente aplicável. 

Com o plano territorial é necessária uma estruturação da propriedade, implicando 

um dimensionamento, fracionamento, emparcelamento e reparcelamento da 

propriedade. Assim e sem se verificar um prejuízo para a fixação legal de unidades 

mínimas de cultura em solo rústico, os planos territoriais podem estabelecer critérios 

e regras de dimensionamento dos prédios. É conferida à autarquias locais a 

possibilidade de promoverem, individualmente ou em estreita cooperação com os 

proprietários de prédios a reestruturação da propriedade nos termos da Lei. Neste 

âmbito e dada a estruturação de propriedade, são conferidas possibilidades tanto 

aos proprietários de solo rústico, como aos proprietários de solo urbano. Assim é 

conferido aos proprietários do solo rústico podem, individualmente ou em parceria, 

promover a reestruturação da propriedade, designadamente para reduzir ou eliminar 

os inconvenientes socioeconómicos da fragmentação e da dispersão da 

propriedade. Aos proprietários do solo urbano podem restruturar a propriedade, 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

146 -191 

nomeadamente promovendo o fracionamento ou reparcelamento de prédios 

destinados à construção urbana, mediante operações urbanísticas de loteamento 

que definam a edificabilidade e os prazos da sua concretização. 

O uso do solo é definido em exclusivo pelos planos territoriais, através da definição 

das áreas de construção, conforme resulta do art. 20º da Lei n.º 31/2014 de 30 de 

maio. 

No diploma subjacente à temática, são ainda definidos alguns meios de intervenção 

administrativa do solo, sendo função e atribuição das autarquias locais a condução 

da política pública dos solos, assim como a gestão territorial. Assim e dadas as suas 

atribuições neste âmbito, as autarquias locais têm o direito de exercer, nos termos 

da Lei, o direito de preferência nas transmissões onerosas de prédios entre 

particulares, tendo em vista a prossecução dos objetivos da política pública. 

Com a prossecução dos objetivos subjacentes à política norteada pelo respeito e 

cumprimento pelo respeito pelo interesse público, poderão verificar-se situações de 

expropriações por utilidade pública de bens imóveis assim como em alternativa a 

denominada venda forçada. Assim, estabelece o presente diploma legal que os 

proprietários que não cumpram os ónus e deveres decorrentes de operação de 

regeneração prevista em plano territorial ou de operação ou de reabilitação urbana, 

podem ser sujeitos à figura da venda forçada, nos termos da lei, como alternativa à 

expropriação, em nome da utilidade pública. O instituto da venda força aparece aqui 

como última opção face a outros mecanismos existentes. Assim, a venda forçada só 

será utilizada, quando os restantes meios e menos lesivos não sejam suficientes 

para assegurar a prossecução das finalidades de interesse público em causa. 

 

DA GESTÃO TERRITORIAL 

O sistema de gestão territorial tem como finalidade executar a política dos solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo. No que diz respeito ao âmbito municipal, 
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os planos territoriais estabelecem e atendendo ao preceituado na Lei fundamental 

do País, a Constituição, e de acordo com as diretrizes estratégicas de âmbito 

regional, e com opções próprias de desenvolvimento estratégico local, o regime de 

uso do solo e a respetiva execução. Impõe-se referir que os planos territoriais de 

âmbito municipal são o plano diretor municipal, o plano de urbanização e o plano de 

pormenor. 

O plano diretor municipal é de elaboração obrigatória e estipula a estratégia de 

desenvolvimento territorial municipal, 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. O plano de urbanização desenvolve e 

concretiza o plano diretor municipal e estrutura a ocupação do solo e o seu 

aproveitamento, definindo a localização das infraestruturas e dos equipamentos 

coletivos principais. O plano pormenor desenvolve e concretiza o plano diretor 

municipal, definindo a implantação e a volumetria das edificações, a forma e 

organização dos espaços de utilização coletiva e o traçado das infraestruturas. 

Os programas territoriais vinculam as entidades públicas, assim como os planos 

territoriais vinculam as entidades públicas e os particulares. Os programas territoriais 

que prossigam objetivos de interesse nacional ou regional, cujo conteúdo em função 

da sua incidência territorial urbanística deva ser vertido em plano diretor municipal, 

sendo que o prazo para a atualização destes planos e indicam expressamente as 

normas a alterar. Com efeito o n.º5, do art.º 46º da Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, 

estabelece que decorrido o prazo para a atualização das normas dos planos 

territoriais sem que esta tenha sido efetuada , “ suspendem-se as normas dos 

planos territorial municipal que deveriam ter sido alteradas, não podendo, na área 

abrangida, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a 

alteração do uso do solo, enquanto durar a suspensão. A vinculação a tais normas é 

de tal forma importante que é o diploma legal supra citado, vem prever uma sanção 

relativa à sua não observância. Assim, o não o incumprimento municipal 

estabelecido no n.º6, do art.º 46º é sancionado com “ a rejeição de candidaturas de 

projetos a benefícios ou subsídios outorgados por entidades ou serviços públicos 
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nacionais ou comunitários, bem como a não celebração de contratos-programa, até 

à regularização da situação.” Será então, uma forma de obrigar os municípios a 

atualizar os seus planos territoriais, para assim os tornar compatíveis com a 

disciplina de programas territoriais.  

 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PLANOS TERRITORIAIS 

Os planos territoriais de âmbito municipal são elaborados pelas Câmaras Municipais 

e aprovados pela Assembleia Municipal, conforme o n.º5, do art. 48º da Lei n.º 

31/2014 de 30 de maio. 

O processo de elaboração, alteração ou revisão dos planos assegura aos 

particulares as garantias gerais que a lei lhes confere, nomeadamente, a informação 

e os meios de participação pública efetiva, bem como o direito de apresentação de 

observações e sugestões à entidade responsável pela sua elaboração e de consulta 

do respetivo processo, nos termos da lei, atendendo ao disposto no art.º 49º da Lei 

n.º 31/2014 de 30 de maio. 

Não menos importante, deverá ser realçado a adoção de medidas preventivas e 

normas provisórias neste âmbito de elaboração e formação dos planos territoriais, 

que se encontram plasmadas nos artigos 52º e 53º da Lei n.º 31/2014 de 30 de maio 

e que visam a salvaguarda de interesse públicos. 

A promoção da execução dos planos territoriais é uma atribuição das autarquias 

assim como a sua programação e coordenação. Os planos territoriais estabelecem 

as orientações sobre a forma da execução. A programação dos planos territoriais 

tem de ser obrigatoriamente inscrita nos planos de atividades e nos orçamentos 

municipais, conforme as condições previstas na Lei. 
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DAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS  

O título IV da Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, versa sobre a temática das operações 

urbanísticas, estabelecendo normas de controlo administrativo e a sua 

regularização, e ainda sobre a utilização e a conservação do edificado, incluindo a 

reabilitação e a regeneração urbanas. 

O controlo administrativo das operações urbanísticas destina-se a assegurar a 

conformidade das operações urbanísticas com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis e a prevenir os perigos ou danos que da sua realização 

possam resultar para a saúde pública e segurança de pessoas e bens, bem como 

garantir uma efetiva responsabilização dos técnicos legalmente qualificados e dos 

particulares responsáveis pelos eventuais prejuízos causados por tais operações. É 

ainda conferida, às Autarquias Locais, a possibilidade de determinar medidas de 

tutela de legalidade em quaisquer ações ou operações urbanísticas realizadas em 

desconformidade com a lei ou planos territoriais, conforme, o n.º6, do art.º 58º da Lei 

n.º 31/2014 de 30 de maio. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

O art.º 78º da Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, designado por Planos Especiais, vem 

estipular que ao conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território deve 

ser vertido para o plano diretor municipal, no prazo máximo de três anos, a contar da 

data da presente lei. 

À Lei n.º 31/2014 de 30 de maio existe legislação complementar, sendo que num 

prazo de seis meses a contar da data supra mencionada, serão publicados diplomas 

legais complementares que reveem o regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial, o regime jurídico a urbanização e edificação (Decreto-Lei n.º 136/2014 de 

09 de Setembro) e o regime aplicável ao cadastro predial e respetivos diplomas 

regulamentares, conforme o art.º 81º. 
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No conteúdo da presente lei está prevista uma norma de aplicação transitória, ou 

seja, estipula que a presente lei se aplique aos procedimentos de elaboração, 

alteração ou revisão de planos territoriais pendentes à data da sua entrada em vigor 

que ainda não tenham iniciado o respetivo período de discussão pública, certamente 

sem prejuízo da salvaguarda dos atos já praticados e dos direitos preexistentes e 

juridicamente consolidados. 

 

3.4. REFLEXOS DA ESCALA GLOBAL À ESCALA LOCAL 

Novos paradigmas de competitividade territorial à escala internacional e de inovação 

impõem novas posturas à escala da Região e do Concelho, na concertação de 

projetos estruturantes e inovadores de projeção internacional com capacidade de 

atracão de pessoas, atividades e investimentos à escala global. 

Emerge, assim, a necessidade de considerar os reflexos que Góis, no contexto 

global, tem ao nível do PDM. Deste modo, evidencia-se a necessidade de 

articulação do PDM com estratégias supramunicipais, introduzidas, por exemplo, 

através de estudos do PNPOT e do PROT- centro. 

 

3.5. CONSOLIDAÇÃO DOS TECIDOS URBANOS 

Os tecidos urbanos estabilizados, infraestruturados e predominantemente 

edificados, correspondem a áreas mais ou menos consolidadas, cujo objetivo de 

intervenção, se restringe à definição das características morfo-tipológicas, das 

cérceas, das funções dominantes no tecido urbano e de regras de enquadramento 

urbanístico para firmar a sua identidade. 

Quanto às áreas aptas para uma nova estruturação urbanística, estas, de acordo 

com os pressupostos do novo quadro legal, terão que ser criteriosamente 

programadas e, as prioridades de intervenção deverão estar definidas combatendo o 
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desenvolvimento urbano casuístico incrementado à base de loteamentos ou outras 

ações individuais desgarrados de uma estrutura. 

Apesar do território concelhio se caracterizar, ao nível da forma urbana, como sendo 

linear ou centrípeto nos aglomerados mais populosos do concelho, constata-se a 

existência de várias aglomerações disseminadas pelo território, confirmando o 

povoamento disperso tão característico da região a Norte do Tejo. No sentido de 

consolidar os perímetros urbanos, impõe-se a determinação e programação de 

prioridades nas intervenções urbanísticas nestas áreas. Neste sentido, e após uma 

análise dos núcleos urbanos periféricos, é determinante afirmar a identidade 

específica de cada um. Por outro lado, será necessário distinguir o espaço urbano 

do núcleo central do espaço urbano periférico. Esta questão terá que ser abordada 

no sentido de se caracterizar de diferente forma espaços diferentes e de, 

consequentemente, lhes atribuir parâmetros urbanísticos distintos. 

À escala da sede de concelho e de freguesias, evidencia-se, ainda, a necessidade 

de definição de uma rede de espaços e edifícios públicos com acessibilidade e 

mobilidade melhorada que garantam o seu usufruto pelos indivíduos residentes, 

podendo esta vir a tornar-se numa estratégia de captação de nova população e 

visitantes . 

No sentido de garantir a adequada articulação e desenho urbano, nas diferentes 

realidades existente no concelho, como é exemplo os crescimentos urbanos ao 

longo da estrutura viária preexistente, ao longo da rede rodoviária nacional, ou na 

envolvente de linhas de água. 

 

3.6. NOVAS SINERGIAS TERRITORIAIS E OS NOVOS DESÍGNIOS DO MERCADO 

A definição do posicionamento estratégico de Góis tem, necessariamente, que 

enquadrar-se nos contextos e nas dinâmicas regionais atuais. Referem-se alguns 

instrumentos essenciais: 
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 O enquadramento geográfico do concelho de Góis determinou uma grande 

heterogeneidade no que concerne ao relevo que o caracteriza. Aliada à 

paisagem característica das bacias hidrográficas do rio Ceira e do rio Unhais, 

que marcam o Concelho a Norte e a Sul respetivamente, surge com maior 

predominância a paisagem serrana. O território concelhio encontra-se 

abrangido pela Bacia Hidrográfica do Mondego e do Tejo, do qual se 

destacam como os principais cursos de água existentes, o rio Ceira, o rio 

Sótão, o rio Unhais e a ribeira do Sinhel entre outras, os quais apresentam 

afluentes com extraordinárias condições naturais que permitiram o surgimento 

de diversas praias fluviais, localizadas em diferentes pontos do concelho de 

Góis, as quais constituem locais muito aprazíveis para os apreciadores. 

O Plano de Ordenamento da barragem do Cabril, Bouça e Santa Luzia criado pela 

Resolução de Concelho de Ministros n.º 45/2002, de 13 de fevereiro, e alterado pela 

Resolução de Concelho de Ministros n.º 80/2012, de 1 de outubro. O Plano Sectorial 

da Bacia Hidrográfica do Tejo; O Plano Sectorial da Bacia Hidrográfica do Mondego; 

Rede Natura 200; Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte; 

Plano de Gestão das bacias hidrográficas que integram a região hidrográfica 5 (Tejo) 

e Plano de Gestão das bacias hidrográficas que integram a região hidrográfica 4 

(Vouga; Mondego e LIS e ribeiras do Oeste) 

 O concelho de Góis, enquadrado no território da Região Centro de Portugal, 

integra, também, a designada sub-região do Pinhal Interior Norte, 

composta por catorze concelhos. Situado na província da Beira Litoral e 

pertencente ao Distrito de Coimbra, é delimitado a Norte pelos Concelhos de 

Vila Nova de Poiares, a Sul confronta com o concelho de Pedrogão Grande e 

Castanheira de Pêra, a Este com os Concelhos de Arganil e Pampilhosa da 

Serra e a Oeste com o concelho da Lousã. Integra a Região de Turismo do 

Centro, estando ainda integrado na rede de aldeias de Xisto.  

 O concelho de Góis, integra também a Região da Beira Serra, entendida 

como o conjunto dos Territórios que compõem os Concelhos de Arganil, Góis, 

Oliveira do Hospital e Tábua. É um espaço geográfico com contornos e 
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potencialidades definidas, que urge articular de forma a ser consolidado um 

modelo de desenvolvimento regional integrado. 

Esta entidade, apresenta como principais linhas orientadoras: 

 Regionalizar a rede de parceiros, numa lógica de integração de vontades que 

conduzam à construção de um Plano Estratégico para a Região. 

 Implementar os Pactos Regionais para o desenvolvimento que congreguem 

diferentes áreas e diferentes atores. 

 Construir solidariedades interinstitucionais, aumentando a capacidade de 

intervenção dos diferentes parceiros. 

A "negociação" com a Região terá mais peso se for apoiada por grupos organizados 

em torno de interesses comuns.   É consensual, entre todos os parceiros, a 

necessidade de existir um espaço, que seja ponto de encontro permanente entre os 

diversos agentes de desenvolvimento instalados na Beira Serra, como forma de 

passarmos a entender o Território como um todo, observando as interdependências 

das intervenções de cada um, minimizando o risco de duplicação de iniciativas e 

esforços e direcionando de forma precisa e concreta os recursos disponíveis. A ideia 

de constituição do Observatório da Beira Serra, enquanto fórum permanente de 

estudo e discussão das temáticas de interesse da Região, foi aprovada pelo plenário 

do II Congresso da Beira Serra, no qual os Municípios de Arganil, Góis, Oliveira do 

Hospital e Tábua, em conjunto com a ADIBER, assumiram o compromisso de dar 

sequência aos seus objetivos, nomeadamente:  

 Consensualização de estratégias de intervenção dos diversos Parceiros 

Institucionais que têm influência na Beira Serra. 

 Estudo e acompanhamento regular das diferentes áreas que afetam e 

condicionam as populações da Beira Serra. 

 Avaliação do impacto das intervenções efetuadas no âmbito do Território da 

Beira Serra e estudo de eventuais ajustamentos. 
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 Elaborar pareceres, propostas e recomendações sobre as questões 

relacionadas com o desenvolvimento da Beira Serra, a serem apresentados 

às entidades que sobre elas tenham responsabilidade. 

 Afirmar interna e externamente uma imagem regional de coesão, 

modernidade e solidariedade, que valorize a Beira Serra num contexto de 

globalização. 
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1. O MODELO TERRITORIAL 

1.1. PLANEAR UM TERRITÓRIO EM DECLÍNIO 

Um processo de revisão de um plano diretor municipal é sempre um momento de 

crítica, e dele necessariamente resultam, ajustamentos, acertos e correções, mas 

também, novas orientações estratégicas e políticas, baseadas no quadro de 

recursos, de dinâmicas e das características territoriais. 

Góis é um Concelho interior, onde as dinâmicas de transformação e de mudança, 

apresentam ritmos pouco significativos, às vezes quase nulos. Por isso é sempre 

estranho, pensar em estruturar e planear o futuro de aglomerados, que evidenciam 

mais que dinâmicas, traços de declínio bem mais presentes. 

 

1.1.1. PERSPETIVAS DE ABORDAGEM – MODELO TERRITORIAL 

O principal elemento estruturador e orientador de um Modelo Territorial para o 

concelho de Góis só poderia ser, obviamente, o seu próprio Território, ou seja, as 

suas características biofísicas. A orografia do concelho condiciona a sua 

acessibilidade e impõe características de interioridade. O território funciona assim 

como a primeira potencialidade, mas também como primeiro obstáculo a qualquer 

processo de desenvolvimento que se deseje implementar, quer no que respeita na 

atracão e fixação de indivíduos, quer, essencialmente, no que respeita à atracão e 

fixação de investimentos. 

É percetível a relação que melhores acessibilidades criam melhores oportunidades, 

mesmo na escala inter-concelhia, nas diferenças entre as partes alta e baixa do 

território. Esta relação é evidente, como são também as diferenças de estruturas e 

de dinâmicas existentes. 

As Freguesias situadas na parte baixa apresentam melhores condições de 

acessibilidade e revelam por isso maiores dinâmicas de desenvolvimento. 

Contrariamente as Freguesias situadas na parte alta do Concelho com condições de 
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acessibilidade e topográficas desfavoráveis revelam-se mais propícias ao acentuar 

de cenários de declínio e de recessão próprios da condição de um isolamento 

territorial. 

O modelo territorial proposto evidencia esse cenário e essas preocupações e tenta 

compreendê-lo. 

 

A) O URBANO 

Góis como sede de Concelho polariza todo um território de dinâmicas e estruturas, 

entre si, bastante diferenciadas. Góis é um território assumidamente urbano com um 

nível de funções e ambiente desde os serviços, ao comércio e aos equipamentos 

disponíveis próprios de um centro urbano. As recentes intervenções, como é 

exemplo a requalificação do campo de Futebol Eng. Augusto Nogueira Pereira ou a 

construção da Casa da Cultura de Góis, constituem factos reveladores dessa 

realidade. 

A estrutura urbana do concelho de Góis é sustentada nos eixos da EN342 e da EN2. 

É ao longo destes eixos que se localizam os principais aglomerados urbanos do 

concelho, representando o primeiro nível da estrutura: EN2 - Várzea Grande e 

Várzea Pequena, Góis, Alvares e Cortes; EN342 – Ponte Sótão, Góis, Regateira, 

São Martinho e Bordeiro. 

Os restantes aglomerados do concelho de Góis vivem sob os dois aspectos mais 

marcantes deste tipo de territórios: dinâmicas demográficas negativas e progressivo 

envelhecimento da população. Curiosamente, em quase todos eles, o Verão e os 

períodos festivos revelam uma ligação identitária dos emigrantes com a sua terra. É 

normal aglomerados verem a sua população triplicar. Hoje assiste-se ainda ao 

fenómeno cada vez mais intenso do regresso de ex- emigrantes que procuram fixar-

se nas suas aldeias de origem. Também não será negligenciável olhar com mais 

atenção para uma crescente procura por parte de cidadãos estrangeiros, destes 
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aglomerados para viverem. Estas evidências podem representar mais uma 

oportunidade de revitalização da maioria dos aglomerados do concelho. 

 

B) O INDUSTRIAL 

O desenvolvimento industrial não é muito forte no concelho. As Zonas Industriais 

que apresentam mais dinâmica são as de Góis - Alagoa e de Cortes. A zona 

industrial de Vila Nova de Ceira, precisa de ser mais fomentada.  

Prevê-se para breve uma alteração ao loteamento Industrial das Cortes para permitir 

uma diversidade na dimensão dos lotes e eventual instalação de indústrias que 

necessitam de áreas maiores. 

A Zona industrial Vila Nova do Ceira – Várzea Pequena e Alagoa deve também 

merecer especial atenção em processos de qualificação e na procura e incentivo de 

fixação de novas unidades e infraestruturação, no caso especifico de Alagoa. 

 

C) O TURÍSTICO 

O Turismo assume um enorme valor estratégico no concelho, são grandes as 

expectativas no processo de desenvolvimento. O PDM de Góis sugere e assinala 

um conjunto de sítios que revelam potencialidades e sobre os quais começam a 

surgir intenções ou dinâmicas de investimento. O rio Ceira, rio Sótão e Ribeira do 

Sinhel, a proximidade às Barragem do Cabril e de Monte Redondo, todo o potencial 

associado à rede de aldeias de Xisto e ao quadro de Recursos Naturais e 

Paisagísticos, devem ser considerados. 

Importa agora pensar para lá do plano diretor municipal e começar a definir e a 

estabelecer redes. Redes de acontecimentos, programados e articulados entre si, 

redes de parceiros e promotores, e depois procurar assumir a definição de uma 

Imagem e de um produto que tenha dimensão no mínimo regional.  
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A Rede de Aldeias do Xisto pode ser uma excelente oportunidade de 

desenvolvimento, mas será o Turismo associado ao quadro de recursos naturais, e 

integrando as componentes de turismo de natureza, turismo aventura e turismo ativo 

que pode ajudar a diferenciar a oferta e tornar definitivamente Góis competitivo em 

termos regionais. 

 

D) OS EQUIPAMENTOS ESTRUTURANTES 

Neste momento, face à população residente no concelho, este não necessita de 

mais equipamentos, mas sim melhorar os existentes. 

 

E) O ESPAÇO NATURAL  

Os Espaços Naturais já identificados são: as Albufeiras do Cabril e Monte Redondo 

e respetivas faixas de proteção; os afloramentos rochosos dos quais se destacam o 

penedo de Góis e o cerro da Candosa; as árvores isoladas e maciços florestais 

classificados (parque do Cerejal em Góis) e mata envolvente à mata do Sobral; E as 

paisagens envolventes do vale do rio Ceira, ribeira da Pena e rio Sótão.  

Tratam-se de espaços interessantes do ponto de vista paisagístico e que devem 

merecer uma especial atenção na sua preservação e conservação. É evidente que 

representam sítios de elevada potencialidade para as atividades de recreio, lazer e 

mesmo turísticas pelo que a haver intervenções sobre estes espaços elas devem 

merecer o melhor e o mais correto enquadramento ambiental e paisagístico. 

 

F) O ESPAÇO FLORESTAL 

Os Espaços Florestais constituem uma parcela significativa do território municipal. 

Além da exploração florestal propriamente dita, representam também um potencial 



MUNICÍPIO DE GÓIS   |   DGUPA   |   SERVIÇOS TÉCNICOS 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GÓIS 

RELATÓRIO FUNDAMENTADO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

SETEMBRO 2014 

161 -191 

de desenvolvimento nas atividades associadas. Seja a caça, a pesca ou a 

apicultura. A aposta nas energias alternativas é a oportunidade mais recente.  

Todos estes espaços confrontam-se com o problema dos incêndios florestais. Há 

por isso a necessidade de compatibilização com o Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios. 

 

G) O ESPAÇO AGRÍCOLA 

Os espaços agrícolas em concelhos como Góis assumem duas perspectivas de 

abordagem: são importantes porque permitem uma agricultura familiar de 

complementaridade ou até mesmo, em alguns casos, de subsistência; e são 

importantes pelo valor paisagístico que oferecem, em especial quando os terrenos 

são trabalhos em socalcos ou em terraços. 

Mas para que essa herança perdure e tenha continuidade no tempo é importante 

que as pessoas vivam e se fixem nas aldeias tradicionais. Por isso o plano diretor 

municipal procura dentro do bom senso, possibilitar a edificabilidade em territórios 

na envolvente dos aglomerados, considerados por via do plano como “urbanos”. 

 

H) A INDUSTRIA EXTRATIVA 

A indústria extrativa tem potencialidades de exploração em Góis, no entanto o 

balanço entre exploração e degradação ambiental e paisagística deve ser 

equacionada na estruturação de uma estratégia de desenvolvimento Municipal. 

 

1.2. O PLANO DIRETOR E AS DINÂMICAS 

A revisão do Plano Diretor de Góis irá permitir um repensar do território numa 

perspetiva de qualificação dos aglomerados e de desenvolvimento de um conjunto 
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de atividades mais amigas do ambiente. E que estas garantam a possibilidade de se 

sustentar um crescimento do emprego e da qualidade de vida da população em 

geral. 

A dimensão dos espaços classificados como urbanos encerra uma aparente 

contradição com as dinâmicas tendencialmente de declínio que a maioria dos 

aglomerados apresenta. Esta leitura resulta de uma apreciação direta da legislação 

em vigor. Não se esperam dinâmicas urbanísticas e especulativas do solo, porque 

de facto não é possível que ocorram. Procurou-se apenas delimitar com um critério 

alargado, os limites dos aglomerados e das possibilidades de edificação. Espera-se 

assim contribuir para que os aglomerados possam oferecer mais possibilidades de 

fixação e de atracão de residentes, de uma forma ordenada e coerente, e assim 

inverter as tendências de declínio. 

A delimitação dos perímetros urbanos deverá considerar duas realidades 

aparentemente antagónicas: por um lado a tendência para o declínio demográfico e 

a tendência progressiva para o envelhecimento; por outro lado questões como a 

urgência em fixar gente para evitar a morte das aldeias, o retorno de migrantes, seja 

de Lisboa, seja do estrangeiro, e as novas e recentes procuras por parte de 

cidadãos estrangeiros que procuram fixar-se na envolvente de algumas aldeias. 

Todo este quadro sugere especial atenção ao plano diretor municipal, no que 

respeita à permissão de novas divisões da propriedade e até para a possibilidade de 

garantir alguma edificabilidade em espaços, florestais e agro-silvopastoris ). 

É evidente que as características do território de Góis e a ocupação previsível neste 

plano diretor municipal, atendendo mesmo às mais otimistas dinâmicas construtivas 

esperadas, não implicam alterações com significado no território, no ambiente e 

mesmo na paisagem. Antes pelo contrário, permite continuar a haver gente nas 

aldeias e a manter os traços de uma identidade e uma forma de vida que caracteriza 

esta zona.  

Perspectiva-se assim, a procura de equilíbrios ao nível da classificação do Solo 

como Urbano, que pacifiquem e ordenem o processo de urbanização espacial, 
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garantindo uma clara delimitação entre o que merece a classificação de Urbano e de 

Rural, à face do quadro legal em vigor, mas considerando alguma margem de 

flexibilidade (implícita na delimitação dos perímetros urbanos) capaz de dar resposta 

e inverter ou pelo menos concorrer para a inversão, do declínio da maioria dos 

aglomerados. 

Apenas a classificação de “ Solo Urbano” permite, à luz do Regime jurídico do 

licenciamento municipal de loteamentos urbanos e obras de urbanização e de obras 

particulares, em vigor, a possibilidade de ocorrerem operações de loteamento 

mesmo as de dimensão reduzida. 

Ora, territórios como este, ausentes de dinâmicas que estimulem o mercado; onde 

na envolvente dos aglomerados tradicionais não se possa reestruturar a propriedade 

ou edificar; e onde não existem nem mecanismos, nem possibilidades de 

disponibilizar solo para a habitação que contrarie a “enraizada conceito de posse de 

propriedade”; dificilmente apresentarão quaisquer possibilidades de manter o padrão 

tradicional que caracteriza o modelo territorial baseado numa Sede de Concelho 

assumidamente urbana e um conjunto de aldeias com fortes laços de identidade. 

 

2. MODELO ESTRATÉGICO SUAS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO 

Comecemos por perceber as indicações que o nível supra municipal sugere para a 

definição de um Modelo Estratégico de Desenvolvimento para o concelho de 

Góis. 

Na sequência das dinâmicas concelhias e intermunicipais analisadas pode-se referir 

que Góis encontra capacidade de ser competitiva na região e mesmo no país, se 

apostar no Turismo e no Lazer numa perspetiva muito ligada à Natureza. Formas 

de Turismo da Natureza, Eco turismo, lazer e recreio associados aos cursos de 

água, desportos radicais e da natureza podem revelar, se associados e articulados 
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num “produto turístico atrativo” uma potencialidade com fortes repercussões no 

fortalecimento da base económica local. 

O concelho tem necessariamente de pensar em qualificar o emprego e manter 

níveis de oferta de emprego atrativos e fixadores da sua população. Apesar de 

muitas dificuldades de acessibilidade, da topografia e da forte concorrência dos 

concelhos vizinhos, é importante motivar e apostar nas dinâmicas empresariais 

locais, fazendo esforços para melhorar os níveis de acessibilidade, infraestruturar 

espaços empresariais; permitir o acesso às novas tecnologias de comunicação. Para 

ser atrativo o concelho tem de oferecer espaços para habitar alternativos aos dos 

principais centros urbanos. Espaços agradáveis, inseridos numa envolvente 

natural atrativa, o que não implica distanciamento dos principais centros e do acesso 

a equipamentos básicos ou a acontecimentos culturais. 

 

2.1. A REGIÃO 

Em concelhos como Góis, onde a condição de interioridade está bem presente, é 

difícil de gerar consensos em torno de um modelo de desenvolvimento. 

A localização geográfica é, de facto, o primeiro problema. Com dificuldade de 

acesso aos principais eixos de importância regional e nacional, o Concelho de Góis 

fica afastado das influências positivas da dinâmica regional. O suporte biofísico do 

território em especial a topografia bastante acentuada, contribuem para o acentuar 

dessas dificuldades de afirmação e desenvolvimento estratégico. 

Góis integra a Região Centro e a sub-região Pinhal Interior Norte. A Região Centro 

apresenta fortes dinâmicas e interessantes potencialidades de desenvolvimento. 

Esta tendência é facilmente constatável quando olhamos para a estruturação do 

Sistema Urbano da Região Centro proposto pelo Programa Operacional do Centro 

2007-2013. 
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Atualmente, aguarda-se a aprovação do novo PROT da região Centro, mas pelos 

documentos que já foram dados a  conhecer, o concelho de Góis encontra-se no 

designado Maciço Central, onde são apontados como pontes fortes: as energias 

renováveis (biomassa, eólica, hídricos) , os recursos paisagísticos e o património 

cultural. 

Em termos de estruturação do sistema urbano regional, com base em análises 

estratégicas de carácter regional, identificam-se cinco subsistemas: 

1. Um subsistema composto pelos aglomerados urbanos situados no eixo 

Guarda – Belmonte – Covilhã – Fundão Castelo Branco; 

2. Outro formado pela constelação urbana em torno de Viseu;  

3.  O subsistema urbano formado pelo eixo Aveiro – Ílhavo – Vagos – Albergaria 

– Águeda e Oliveira do Bairro, estruturado em torno de Aveiro, com eventual 

extensão a Estarreja e Murtosa; 

4. O corredor formado entre Coimbra – Figueira da Foz; 

5. O Corredor da Marinha Grande – Leiria e Batalha. 

É evidente a importância e o dinamismo que resultam de centros urbanos como 

Coimbra, Aveiro, Viseu e Leiria e os respetivos polos de Conhecimento, em especial 

as Universidades de Coimbra e de Aveiro. Esta tendência de crescimento dos 

principais centros urbanos do litoral, em ligação com aglomerados próximos e 

centros de pequena dimensão, permitiu alargar as bacias de emprego, facilitando 

igualmente a transferência de mão-de-obra para a indústria e serviços e sustentar 

um conjunto de novas apostas nas áreas da Inovação e da Tecnologia. 

Góis pela sua localização geográfica fica “afastada” deste ambiente de influência. 

Terá por isso de encontrar formas de competitividade inovadoras e com capacidade 

de vencer a inércia e os obstáculos que naturalmente resultam desta sua condição 

geográfica. 
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2.2. O CONCELHO 

A localização geográfica e as características biofísicas, ainda que concorram 

significativamente como potencialidade do concelho de Góis assumem-se também, 

como os principais obstáculos a qualquer processo de desenvolvimento que se 

deseje implementar. 

Góis, à semelhança de outros concelhos limítrofes, terá dificuldades acrescidas na 

avaliação do seu posicionamento competitivo seja qual for os sectores de eleição. A 

logística e o Industrial necessitam acima de tudo de boas Redes com especial 

atenção para as acessibilidades. Os serviços e o comércio especializado necessitam 

de uma envolvente demográfica com massa crítica. O Turismo exige acima de tudo 

capacidade de diferenciação para atrair e se atrair, boa capacidade de alojamento e 

de estadia para favorecer a base económica local. A aposta em novas tecnologias e 

no desenvolvimento técnico-científico precisa da proximidade de centros de 

conhecimento e do dinamismo do tecido económico. 

A verdade é que Góis apresenta fortes diferenças ao nível da dotação dos factores 

produtivos e ritmos de desenvolvimento, refletindo, em termos gerais, débeis 

dinâmicas competitivas no contexto regional. E é aqui que reside o desafio que se 

coloca a Góis. Sujeito às influências de uma localização geográfica é uma tarefa 

difícil, obriga a um entendimento do território e dos fenómenos nele instalados. Aferir 

o modelo de desenvolvimento passa pela reflexão sobre as respostas a questões 

como: 

a) Qual o papel do concelho no contexto regional? Como os diferentes atores 

públicos e privados leem esta perspetiva?    

b)  Qual o papel de Góis na Região? O que pode oferecer e quais os elementos 

diferenciadores? 

c) Um modelo de desenvolvimento baseado no potencial endógeno gerado por 

quatro componentes – urbano, natural/ambiental, industrial e turístico – e que 

privilegie as identidades locais e a socialização dos espaços? 
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2.3. O CONCEITO – PLANEAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

Num estudo feito pela UNESCO, em 1969, era previsto que no ano 2000 a 

população residente nas cidades seria igual à população residente em território rural, 

em apenas 15% da área. Em outro estudo, elaborado pelo Banco Mundial em 1993, 

apontava o ano de 2010 como o ano em que a maioria da população viveria em 

cidades (Amado, 2009). 

Atualmente e passados esses marcos, verifica-se que as previsões não se 

encontram muito longe da realidade e deparamo-nos com crescimentos urbanos a 

diferentes ritmos e o abandono do território rural. Cada vez faz mais sentido 

aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável, seja à escala global ou local. 

A cidade é considerada como uma das principais consumidoras de recursos e 

produtoras de poluição e resíduos, logo grande parte da sustentabilidade à escala 

global tem de ser resolvida no planeamento e na regeneração destes organismos. 

Parte destes problemas estão relacionados com a forma como planeamos a nossa 

cidade, baseada no transporte motorizado individual e num crescimento extensivo, 

devido ao mono-funcionalismo e ao zonamento. 

O Livro Verde do Ambiente Urbano, em 1990, foi uma das primeiras referências, no 

que diz respeito  políticas urbanas de promoção do desenvolvimento sustentável, a 

nível europeu (Madureira, s.d.). Neste documento são apontados alguns dos 

problemas das áreas urbanas, nomeadamente: a crescente urbanização extensiva e 

indiferenciada (subúrbios); uma política de usos do solo baseada em zonamentos 

restritivos e mono-funcionais. No mesmo documento são ainda definidas duas linhas 

de ação: políticas que visam a estrutura física da cidade e políticas que visam a 

redução do impacte negativo da atividades urbanas sobre o meio ambiente. 

A carta de Aalborg, em 1994, vem contradizer o zonamento defendido pelo pós-

modernismo, reclamando políticas urbanas menos sectoriais que incorporem o seu 

impacte no ambiente ao longo do tempo. A integração funcional defendida por este 

documento tem como objetivo a redução da necessidade de mobilidade, através da 
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combinação de diferentes funções em renovações urbanas ou no planeamento de 

novas áreas urbanas periféricas, tirando ainda partido da concentração urbana para 

rentabilizar os serviços de transporte públicos e abastecimento de energia. 

Segundo Nogueira e Pinho (1996) (citado por Amado, 2009), podem considerar-se 

três diferentes dimensões no processo de planeamento ou ordenamento do 

território, tendo como objetivo a operacionalidade do desenvolvimento sustentável: a 

dimensão conceptual, a processual/metodológica e a político/ institucional. Segundo 

Amado (2009), a primeira, refere-se ao planeamento enquanto ferramenta de política 

de ambiente e desenvolvimento sustentável; a segunda, aos novos objetivos 

integrados nas fases fundamentais de processo de planeamento e a última é relativa 

à gestão de interesses entre os diversos agentes sociais e económicos envolvidos 

no processo. 

Desenvolvimento urbano sustentável significa crescer de forma sustentada, apoiada, 

autossuficiente tendo em conta os recursos naturais disponíveis e a sua renovação, 

diminuindo através da sua reutilização ou tratamento a produção de efluentes e 

resíduos, isto num contexto local, mas este crescimento deve ser relacionado com 

uma escala mais global para se conseguir estabelecer limites. Há que questionar 

quais os limiares do crescimento sustentável; onde devemos parar para manter o 

equilíbrio? De que forma o planeamento urbano pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da nossa civilização? 

O planeamento urbano é responsável pelas operações de transformação do uso do 

solo e pela qualidade de vida das populações, espelhando em termos espaciais 

(ordenamento do território) as questões de âmbito económico, social e ambiental. O 

desenvolvimento sustentável dependerá da aplicação uma estrutura conceptual que 

permita relacionar o uso do solo e as alterações ambientais a curto e a longo prazo, 

bem como um método que identifique o capital natural de risco e os limiares da 

sustentabilidade (Healey e Sawn, 1993; Blowers, 1993; citados por Amado, 2009). 

A governança operada através do envolvimento das comunidades, é outro aspeto 

relevante, no processo de planeamento territorial sustentável, tornando o mesmo 
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mais objetivo e estabelecendo um compromisso efetivo entre as normas e 

condicionantes aprovadas e as pessoas que operam nesse território. Estas ações 

promovem a celeridade do processo e sua transparência, evitando situações de 

exclusão social ou descriminação económica, criando uma nova postura para a 

cidadania (Amado, 2009). 

 

2.3.1. O CONCEITO REFLETIDO AO NÍVEL DOS INSTRUMENTOS OPERATIVOS DE GESTÃO 

URBANA 

A) PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM), PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU) E PLANO DE 

PORMENOR (PP) 

Os instrumentos operativos de gestão urbana, designadamente: Plano Diretor 

Municipal (PDM), Plano de urbanização (PU) e Plano de Pormenor (PP), foram 

introduzidos no sistema de planeamento urbano português na década de 90, 

impulsionados pelos quadros comunitários de apoio da CEE; os municípios eram 

obrigados a executar estes planos para terem direito a candidatar-se a fundos 

comunitários. Os documentos foram elaborados com demasiada pressão temporal, 

com base em cartografia desatualizada, estudos pouco aprofundados e sem 

qualquer participação da comunidade abrangida. Este contexto deu origem a planos 

desajustados com a realidade, preocupados mais com a vertente económica do que 

com a ambiental, e cujo peso legal tem vindo a criar problemas de operacionalidade 

(AMADO, 2009). 

Atualmente continuam a existir estas figuras, estando alguns dos municípios 

nacionais em processo de revisão, tendo em vista a 3ª geração destes planos. 

O PDM, de acordo com a nova legislação, baseia-se nas estratégias nacionais, 

intermunicipais e municipais de desenvolvimento, refletindo neste propósito o seu 

contributo para a sustentabilidade global e consequentemente para a melhoria da 

qualidade de vida das populações. 
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O plano estabelece a estrutura espacial, a classificação básica do solo, bem como 

parâmetros de ocupação, considerando a implantação dos equipamentos sociais, e 

desenvolvendo a qualificação dos solos urbano e rural. Define ainda as unidades 

operativas de planeamento e gestão, para efeitos de programação da execução do 

plano, estabelecendo para cada uma das mesmas os respetivos objetivos, bem 

como os termos de referência para a necessária elaboração de planos de 

urbanização e de pormenor. 

O processo aplicado à elaboração dos antigos PDM’s não refletia pressupostos de 

sustentabilidade focando-se sobretudo na vertente económica para o 

desenvolvimento urbano. A estratégia de zonamento de áreas onde é ou não 

possível construir, deram origem ao sobredimensionamento dos perímetros urbanos, 

sem preocupações de âmbito social ou ambiental (Portas, 1998; citado por Amado, 

2009). 

O PU desenvolve, em particular, a qualificação do solo urbano, ou seja, concretiza, 

para uma área dentro do perímetro urbano ou outras áreas do território municipal 

destinadas a usos e funções urbanas (ex. Parques industriais), a política de 

ordenamento do território e de urbanismo, fornecendo o quadro de referência para a 

aplicação das políticas urbanas e definindo a estrutura urbana, o regime de uso do 

solo e os critérios de transformação do usos do solo. 

Este documento deveria, segundo Amado (2009), de formalizar a caracterização e 

concepção através do grau de infraestruturas que resultam das opções delineadas, 

estruturando neste processo as estratégias de desenvolvimento sustentável 

enunciadas no PDM. 

O PP, que define com detalhe o uso de qualquer área delimitada do território 

municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das infraestruturas e o 

desenho dos espaços de utilização coletiva, a forma de edificação e a disciplina da 

sua integração na paisagem, ou seja, assume a forma de um projeto de execução, à 

escala Urbana. É através deste documento que se implementa a transformação 

efetiva do território e do espaço urbano, fase importante no que diz respeito à 
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concretização das interações entre as três componentes da sustentabilidade 

(AMADO, 2009). 

Todo o processo carece de participação da população, apesar de existir, no final, a 

fase de consulta pública, esta é pouco acompanhada e carece de explicação pelos 

técnicos e administração pública envolvidos. O produto (plano) quando chega para 

discussão já vai quase acabado, não envolvendo a população na fase de 

caraterização, nem de conceção. No entanto, é a comunidade que melhor conhece 

as carências e potencialidades do local onde vive, e será esta que irá sofrer ou 

beneficiar com as ações preconizadas nestes planos, ficando a maior parte das 

decisões do lado da administração. 

A nova legislação concorre positivamente no sentido do conceito de 

desenvolvimento sustentável, no entanto continua a faltar a forma de “fazer”, o 

processo operativo que nos leva, eficazmente a cumprir os objetivos delineados. 

Deveremos encontrar uma resposta criativa ao problema, envolvendo diferentes 

áreas e democratizar todo o processo, através da participação da população no 

processo de decisão. 

 

B) PLANEAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL – PROCESSO OPERATIVO 

Amado, a nível nacional, tem trabalhado no sentido de encontrar essa forma de 

“fazer”, e desenvolveu um processo operativo que garante a promoção dos 

princípios do desenvolvimento sustentável como principal estratégia nas 

transformações de uso de solo, qualquer que seja a escala. 

Esta nova abordagem de planeamento assenta na melhoria da qualidade de vida 

das populações presentes e futuras, através do um desenvolvimento sustentável 

que promove a equidade entre as suas três dimensões: Ambiental, económica e 

social. 
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O autor está crente que este processo deve continuar a ser assegurado pelas 

instituições públicas, como vem acontecendo até aqui, no entanto devem se produzir 

novos diplomas legais que promovam melhor as regras de boa governança. 

O processo tem as seguintes orientações, tendo como objetivo a sustentabilidade: 

promoção da qualidade de vida população; mais e mais alargada eficiência dos 

sistemas urbanos; maiores e melhores relações de urbanidade; mais segurança no 

espaço público e mais eficiência na relação como o meio rural. 

O atual processo beneficia sobretudo a vertente económica, negligenciando a 

vertente social e ambiental. O novo processo quer trazer para o foco da questão a 

vertente ambiental, o meio circundante, a fonte dos recursos a utilizar valorizar ou 

proteger. 

O novo processo é estruturado em quatro etapas, como demonstrado na figura n.º 2: 

primeira etapa – DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS; segunda etapa – SITUAÇÃO DE 

REFERÊNCIA; terceira fase - CONCEPÇÃO; quarta, e última fase - 

IMPLEMENTAÇÃO.  

É defendido pelo autor que a participação da administração pública, agentes locais 

de desenvolvimento económico e população local é indispensável ao longo de todo 

o processo, tendo maior preponderância na fase 2. Esta participação pode ser 

operacionalizada através de reuniões, encontros, inquéritos, pareceres e petições; 

trazendo mais transparência, eficiência nos prazos de aprovação para o 

procedimento e compromisso da população que irá usufruir da transformação. 

Outra questão importante é a avaliação dos objetivos. Quando concluída a fase de 

concepção e antes da iniciar a implementação, por a forma aferir se os indicadores 

de sustentabilidade, defendidos inicialmente, se encontram bem integrados de forma 

a caminhar para a sua implementação. 

A avaliação do processo permite-nos tomar melhores decisões e evitar o erro de ir 

contra o inicialmente defendido. 
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Este processo de planear o desenvolvimento de forma sustentável é abstrato, 

possibilitando a adaptação a várias realidades, que devido à sua diversidade 

ambiental e social dará origem a soluções urbanas diferenciadas (Amado, 2009). 

 

IMAGEM 3: ESTRUTURA DO PROCESSO DE PLANEAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL (AMADO, SANTOS, MOURA E SILVA, 
2010) 
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2.4. COMPONENTES DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE BASE MUNICIPAL 

A apreensão das dinâmicas instaladas e das tendências de desenvolvimento 

observadas, quer pela simples observação descontraída de quem chega e observa, 

quer pela pesquisa de elementos e estudos já realizados quer ainda pelo resultado 

de múltiplas conversas acerca do que se pretende para o concelho permite, já nesta 

fase, esboçar um conjunto de ideias força basilares do processo de desenvolvimento 

do concelho. 

O ponto de partida é aparentemente simplista, pelo que considera uma verdade 

quase universalizada para os processos de desenvolvimento. O objectivo central é, 

então, a promoção de um processo de desenvolvimento sustentável em todas as 

vertentes, e que pode em linguagem mais simples traduzir-se no seguinte... 

Criar um território estruturado, atrativo, agradável e o mais socialmente justo 

possível que sustente o fortalecimento e afirmação da base económica local 

num equilíbrio perfeito com o meio, a cultura e a identidade locais. 

Este objectivo central incide na preocupação de orientar o processo de 

desenvolvimento municipal considerando três vertentes que estarão sempre 

articuladas e integradas e que se manifestarão sempre respeitadores umas das 

outras: 

a) O Território que por um lado, se deseja atrativo para novas gentes e para 

novos investimentos capazes de gerar emprego qualificado e de produzir 

efeitos multiplicadores na base económica local e por outro exige uma atitude 

de preservação, proteção ou talvez mesmo de compreensão pelos seus 

valores naturais e ambientais; 

b) As atividades que em respeito pelas características naturais do território, 

pelo quadro de recurso e de potencialidades e pelas formas culturais e 

identitárias da população, podem e devem ser instaladas e desenvolvidas 

numa perspetiva clara de afirmação de atividades inovadoras, diferenciadas e 

afirmativas das potencialidades locais; 
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c) A população, cujos valores histórico, culturais e de identidade devem acima 

de tudo ser preservados e afirmados numa perspetiva de proporcionar a 

todos níveis de qualidade de vida agradáveis e modelos urbanos nos quais a 

sua população se reveja. 

Importa sublinhar, no entanto, que, embora o objetivo enunciado possa ser 

considerado simplista, a novidade ou a inovação residirá no método, ou seja, em 

“como fazê-lo” e “como avaliá-lo”. Identificado o objetivo central, o desafio será a 

escolha dos programas e ações, bem como a sua posterior avaliação, de modo a 

que Góis possa ser um concelho competitivo sem controvérsia ou sem gerar 

externalidades negativas ambientais e sociais. 

Do desenvolvimento dos estudos, desta e de futuras reuniões de debate será 

certamente possível delinear um Modelo de Desenvolvimento Estratégico, cujo 

debate. Espera-se sobretudo que esta “arrumação de ideias” ajude a identificar os 

elementos prioritários de atuação, os agentes fundamentais a mobilizar e os 

recursos disponíveis, responsabilizando assim todos os atores (políticos, 

económicos, sociais e culturais), pelo delinear da estratégia Territorial que agora se 

esboça. 

A ideia central da estratégia de desenvolvimento para o concelho de Góis pode 

sintetizar-se no desejo de promover um desenvolvimento da base económica local 

amigo do ambiente. Considerando três áreas de intervenção que nos parecem 

lógicas arriscamos a identificar um conjunto de projetos / preocupações que podem 

orientar a definição das linhas estratégicas de desenvolvimento. São meros 

exemplos que apenas pretendem ajudar mais uma vez a estruturar raciocínios e a 

ajudar a discussão. De qualquer forma julgamos serem projetos ou simples ideias 

que podem vir a assumir protagonismos interessantes. Trata-se de uma listagem 

incompleta e de certa forma construída com uma certa descontração. É por isso 

aberta a múltipla alterações e a sugestões de forma a que, progressivamente e por 

aproximações sucessiva, consigamos identificar no plano final os projetos 

estruturantes e neles revermos uma forma de alcançar os níveis de desenvolvimento 

pretendidos. 
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Sugerimos pensar numa estratégia de desenvolvimento para um concelho de Góis 

equacionando numa perspetiva crítica e de discussão, três preocupações de 

dimensões distintas: 

1. Quais as novas oportunidades que nos permitam ser competitivos face à 

região onde nos inserimos? Pode o concelho proporcionar oportunidades e 

dinâmicas que o tornem concorrencial no quadro de competitividades 

municipais? Pode ou deve o concelho desenvolver uma matriz de base que o 

diferencie dos outros? 

2. Ser competitivo é importante para nos afirmarmos face ao exterior, face aos 

vizinhos e mesmo face à região e ao país. Mas não é suficiente. É necessário 

acima de tudo assegurar a sua subsistência e melhoria da base económica 

local, o que significa não criar ruturas e saber viver com os recursos que 

temos. Onde se exige que sejamos sustentáveis? É evidente que este 

conceito é abrangente e percorre quase todas as áreas mas é também 

evidente que há áreas de maior preocupação que outras. 

3. Ser atrativo. Esta é talvez a maior ambição de qualquer território, seja ele 

aldeia, vila ou cidade. E Góis não foge à regra. Primeiro deve ser atrativo para 

fixar os seus habitantes e fazê-los sentirem-se bem e depois ser capaz de 

atrair e fazer fixar novos habitantes e novas atividades. 

E é sob estas três perspetivas que se sugere que se pense o desenvolvimento do 

concelho. Onde poderemos ser competitivos, sustentáveis e atrativos? Como 

e em que áreas? Que principais opções políticas podem e devem ser 

implementadas? Hoje mais que um Plano Diretor Municipal meramente físico 

é indispensável que os municípios definam as suas opções de 

desenvolvimento, identificando os sectores onde podem ser competitivos e 

assumindo assim o seu papel na região. O desafio que se coloca assenta na 

resposta às questões: “O que Somos?” ... “Para onde queremos ir?” ...e “O 

que temos de fazer para lá chegar?”... 

A resposta a estas questões obriga a um processo sistematizado e coordenado 

considerando no mínimo, as seguintes etapas: 1- Definição de objetivos a atingir; 2- 
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Orientar meios e recursos para os atingir; 3- Avaliar e Monitorizar desempenhos e 

resultados. 

É importante e oportuno sistematizar um conjunto de ideias de desenvolvimento ou 

de oportunidades, e com elas esboçar um documento base para a discussão de uma 

estratégia de desenvolvimento concelhia. Este guião orientador mais não pretende 

que constituir uma base que ajude a estruturar raciocínios e a orientar o debate. 

Constitui apenas a sistematização de uma sensibilidade que está ainda a ser 

construída, sobre o território e as dinâmicas nele presentes. Tal como o plano físico, 

a ideia é ir progressivamente discutindo e desenvolvendo este modelo para que no 

final do Plano Diretor Municipal seja possível afirmar um modelo estratégico de 

desenvolvimento perfeitamente discutido, criticado e assumido. 

O concelho de Góis enfrenta e considera esse desafio delimitando-o em alguns 

pressupostos de base: 

 Dinâmicas Regionais e Localização e Características Geográficas nunca 

serão fatores impulsionadores para a implementação de uma estratégia de 

desenvolvimento. A dificuldade de acessibilidade aos principais eixos 

regionais e nacionais e as dificuldades de acessibilidade intermunicipal, 

constituem fatores “contração/constrangimento” de qualquer política de 

desenvolvimento e devem por isso, ser tido em consideração e avaliado como 

“obstáculos” a ultrapassar. 

 Valores como a Identidade e Auto Estima, Cultura Local e Recursos 

Naturais e Paisagísticos devem ser assumidos como fatores de diferenciação 

positivos num quadro de competitividade territorial. Por isso a definição de 

uma Imagem Forte e identificadora e a implementação de estratégias de 

Marketing Territorial devem assumir um papel estruturante na 

implementação de uma estratégia de desenvolvimento. 

Olhando para as dinâmicas e as influências regionais, analisando o posicionamento 

e as recomendações estratégicas contidas no Programa Operacional para a Região 

Centro, procura-se posicionar estrategicamente Góis num quadro de 
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desenvolvimento competitivo face às novas oportunidades em sede no novo QREN. 

O PROT do Centro em curso e o Plano de Ação para a NUT III são instrumentos 

fundamentais. 

Nesta Perspetiva Góis define e assume 4 linhas de ação estratégica de 

desenvolvimento: Linha de Ação 1 – Promover a Qualidade de Vida; Linha de Ação 

2 – Fortalecer a Estrutura Económica Local; Linha de Ação 3 – Desenvolver um 

Produto Turístico Competitivo; Linha de Ação 4 – Imagem e Identidade com Forte 

componente Territorial 

 

LINHA DE AÇÃO 1 – Promover a Qualidade de Vida 

Estratégia 

Cada vez mais se assiste a uma procura crescente de modelos urbanos 

ambientalmente equilibrados. Viver ou ter uma casa de segunda residência ou de 

férias num ambiente marcadamente rural e enquadrado num ambiente natural 

atrativo, é cada vez mais opção e desejo. Góis tem condições ambientais e 

paisagísticas que permitem oferecer ambientes para residir únicos e incomparáveis. 

Tal aposta pressupõe estruturar o seu território urbanizado, formal ou mesmo 

informalmente, e procurar garantir o acesso aos serviços e equipamentos de apoio 

que permitam consolidar e tornar mais atrativo este território. 

O Concelho para ser atrativo tem de oferecer espaços para habitar alternativos 

aos dos principais centros urbanos. Espaços agradáveis, inseridos numa 

envolvente natural atrativa, o que não implica distanciamento dos principais centros 

e do acesso a equipamentos básicos ou a acontecimentos culturais. O 

enquadramento natural é muito atrativo e a possibilidade de viver em espaços que 

além desse enquadramento permitam ter acesso a equipamento mínimos é já hoje 

possível. Oferecer espaços urbanos atrativos e agradáveis, mas acima de tudo 

garantir o acesso a equipamentos de lazer e às novas tecnologias são factores a 

considerar. Se for possível conciliar toda esta nova aposta com o tradicional e o 

identitário, a aposta sairá certamente reforçada. 
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A aposta tem de incidir na valorização da dimensão da qualidade de vida e do 

Social, para que quem habite este território goste de aqui viver, contrariando a 

tendência de perda populacional expressa no concelho. Pretende-se estruturar e 

consolidar um território, o mais atrativo, agradável e socialmente justo possível. O 

regresso de emigrantes e mesmo a atracão de população estrangeira devem ser 

encarados como oportunidades a estudar e a potenciar. 

Pontos Fortes / Oportunidades 

Os espaços construídos e as aldeias tradicionais apresentam uma fortes 

identidades e enquadramentos ambientais e paisagísticos únicos. O ambiente 

calmo e pacato contrasta com a agitação dos meios urbanos. 

A disponibilidade de terrenos e de edificações prontas a serem recuperadas é 

significativa pelo que a oportunidade de animação e de uma maior dinamismo 

demográfico está presente e emergente. Programas como as Aldeias do Xisto ou 

outros programas de requalificação de aldeias como o Loural na União das 

freguesias do Cadafaz e do Colmeal podem ser excelentes “bons exemplos”. 

Mesmo as questões da acessibilidade têm vindo a ser melhoradas. Hoje Coimbra 

está inquestionavelmente mais perto. Hoje o acesso a novas tecnologias de 

informação permitem esbater muitas das barreiras do isolamento. 

A capacidade de oferecer um nível de equipamentos culturais, de ensino e de apoio 

social é um fator chave para a escolha do local de residência e para a construção 

de um sentido comunitário que se pretende forte e participativo. A taxa de cobertura 

das infraestruturas e o seu planeamento futuro é também essencial para a 

qualidade de vida das populações. 

O novo QREN incentiva a recuperação e a reabilitação de estruturas existentes, 

bem com a inovação tecnológica como geradora de emprego. 

Pontos Fracos / Ameaças 

As questões da acessibilidade são o grande obstáculo a estes processos de 

desenvolvimento. E acessibilidades em vários sentidos. Aos principais eixos viários 

regionais e nacionais e aos principais centros urbanos e mercado de emprego. 

Coimbra está mais perto mas ainda não o suficiente. O mercado de emprego 
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qualificado que Góis oferece não tem muito significado e o acesso a equipamentos 

e infraestruturas de recreio e de lazer ou a Comércio e a Serviços especializados 

nos mais variados domínios, constituem os principais problemas ao 

desenvolvimento deste eixo. Acessibilidades e condição de uma certa 

“interioridade” ainda apresentam demasiado peso negativo associado a duas 

realidades presentes na maioria dos aglomerados: declínio demográfico e 

envelhecimento da população. 

 

LINHA DE AÇÃO 2 - Fortalecer a Estrutura Económica Local 

Estratégia 

O concelho tem necessariamente de pensar em qualificar o emprego e manter 

níveis de oferta de emprego atrativos e fixadores da sua população. Apesar das 

dificuldades de acessibilidade, da topografia, e da forte concorrência dos concelhos 

vizinhos, é importante motivar e apostar nas dinâmicas empresariais locais, 

fazendo esforços para melhorar os níveis de acessibilidade, infraestruturar espaços 

empresariais, permitir o acesso às novas tecnologias de comunicação... 

Economia, crescimento e emprego devem assumir-se como valores essenciais. 

Devem Procurar oferecer espaços empresariais atrativos e qualificados mas acima 

de tudo “amigos e compatíveis” com o Ambiente. 

Apostar num Centro Formação e “ninho” de empresas com a temática da Floresta 

poderá incrementar dinâmica empresarial e de empreendedorismo, criando novas 

oportunidades e novos investimentos. Para isso, Góis deverá preparar os seus 

Parques Industriais para os novos desafios. E definir uma estratégia de captação e 

atracão de investimento. Procurar parceiros e promotores e envolver a 

Universidade de Coimbra em determinados projetos pode e dever ser encarado 

como uma forma de fazer com que “novas coisas aconteçam”. 

Pontos Fortes / Oportunidades 

Mas não basta ser competitivo. É necessário reforçar a base de sustentação da 

base económica local. E mesmo acreditando que a força do concelho em termos de 
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competitividade e atratividade industrial comparativamente com os seus vizinhos 

possa ser menor, não é negligenciável a dinâmica empresarial do concelho e a 

capacidade de mesmo sem grandes espaços estruturados, mesmo sem grandes 

condições de acessibilidade, ser possível ver empresas assumirem um 

protagonismo à escala regional e mesmo nacional. 

Á que apostar na fileira da Floresta, das empresas, das atividades como a caça e a 

pesca, nas novas energias e no turismo, são tudo áreas de fortes potencialidades 

de desenvolvimento em Góis. Daí a importância dada a esta segunda palavra-

chave e que pretende centrar a atenção na dimensão da dinâmica empresarial e 

do Emprego, pelo que se refere a necessidade de favorecer a localização 

industrial, em zonas infra estruturadas e com boas acessibilidades aos nós 

principais, tendo nesta implantação ou relocalização industrial uma preocupação de 

enquadramento com a envolvente urbana. 

Logo, numa segunda linha de preocupação a definição de uma Imagem atrativa do 

Concelho e a implementação de um plano de Marketing Territorial podem ajudar a 

vencer o carácter de interioridade inerente ao concelho. 

Pontos Fracos / Ameaças 

São duas as áreas de maior preocupação e que podem tornar-se obstáculo ao 

desenvolvimento deste eixo estratégico. A questão da acessibilidade está sempre 

presente porque de facto condiciona, e condiciona mais ainda porque é agravada 

pelas características topográficas de Góis. 

Mas o principal obstáculo provavelmente será a ausência de dinâmicas 

empresariais e a oferta de espaços estruturados e infraestruturados capazes de 

atrair e de motivar novos investimentos. Finalmente a disponibilidade de mão de 

obra qualificada. 

 

LINHA DE AÇÃO 3 - Desenvolver um Produto Turístico Competitivo 

Estratégia 
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O concelho encontra capacidade de ser competitivo na região e mesmo no país se 

apostar forte no Turismo e no Lazer numa perspetiva muito ligada à Natureza. 

Formas de Turismo da Natureza, Ecoturismo, Lazer e recreio associados aos 

cursos de água, desportos radicais e da natureza... podem revelar, se associados e 

articulados num “produto turístico atrativo” uma potencialidade com fortes 

repercussões no fortalecimento da base económica local. Dinamizar e potenciar a 

aposta no sector do Turismo considerando duas vertentes essenciais: A segunda 

residência e o Turismo de Natureza e de forte vertente Ambiental. A complementar 

todas estas apostas e de certa forma, implicando uma atitude transversal mas 

independente do PDM, elegemos a definição de uma estratégia de Turismo 

Sustentável com forte relação com o Ambiente Natural. 

Góis deve afirmar-se como competitivo e singular no contexto regional onde se 

insere, a aposta deverá passar necessariamente pelas atividades do Turismo e do 

Lazer associada ao seu quadro de recursos naturais. Este é um espaço que ainda 

falta preencher à escala regional ou mesmo nacional. Acredita-se que estas áreas 

podem ser estruturantes no futuro para o fortalecimento da base económica local 

quer pela capacidade potencial que apresentam para atrair visitantes quer pelas 

efeitos indutores que forçosamente podem gerar no tecido comercial e na 

capacidade de alojamento do concelho. E a aposta tem de se afirmar acima de tudo 

como complementar a um mercado já muito saturado seja no produto sol e praia 

seja mesmo nas atividades termais. E o Turismo da Natureza ou muito associado 

aos valores naturais e ao património histórico-cultural podem, se se conseguir 

sistematizar um programa estruturado, coerente e atrativo, desempenhar um papel 

chave no processo de desenvolvimento do concelho 

Cada vez mais se discute pensar e desenvolver o sector do turismo numa 

perspetiva de sustentabilidade. O território concelhio corresponde a uma panóplia 

de oportunidades em termos de recursos e paisagens naturais a explorar, sendo 

possível pensar em sistematizar e operacionalizar um Programa de Turismo 

Sustentável no concelho, valorizando todo o quadro de recursos naturais, culturais 

e históricos e ambicionando criar novas oportunidades na base económica local. 

Pontos Fortes / Oportunidades 

As potencialidades são imensas. Desde o Ceira, ao Sótão à ribeira do Sinhel, às 

qualidades geológicas, às aldeias, à Caça e à Pesca, aos percursos e aos 

desportos aventura. Góis tem um quadro de Recursos Naturais que lhe permite 

direcionar a aposta e construir progressivamente um produto turístico diferente e 
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com dimensão crítica. 

Criar Redes é urgente. Primeiro identificar todas as oportunidades e sítios com 

interesse para o desenvolvimento de uma estratégia de desenvolvimento do 

turismo. Depois estruturar e programar uma ideia de projeto global para o concelho 

de Góis. 

Programar intervenções, identificar possíveis parceiros e articular acontecimentos 

em rede é a prioridade. Mas sempre com a orientação para ação. 

Pontos Fracos / Ameaças 

As principais debilidades que incidem neste eixo de desenvolvimento dizem 

respeito à pouca dinâmica de investimento neste sector e à pouca capacidade de 

afirmar uma imagem forte e atrativa do Concelho. 

 

LINHA DE AÇÃO 4 - Imagem e Identidade com Forte componente Territorial 

Estratégia 

Esta linha de ação é transversal a todas as referidas anteriormente. Criar uma 

Imagem é essencial para Góis. Só assim é possível ganhar vantagens competitivas 

face aos seus concorrentes. As condições Naturais existentes no concelho têm 

muitas poderão gerar oportunidades. É tempo de começar a criar uma imagem forte 

que traduza a Identidade destas gentes. Os aspetos histórico-culturais 

evidentemente não são negligenciáveis. 

A identidade afirma-se fomentando os valores patrimoniais, culturais e históricos da 

sua população e aí os aspetos da vivência cultural assumem uma importância 

relevante. A escala desenha-se com o equilíbrio entre os diferentes espaços 

construídos e os não construídos, assumindo especial importância o cuidado com o 

tratamento dos espaços públicos e o equilíbrio entre os volumes e a imagem do 

espaço construído. Góis tem de ter capacidade de passar a Imagem para o exterior 

de que é um destino e um lugar em que vale a pena viver e em que vale a pena 
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investir. 

Pontos Fortes / Oportunidades 

Góis e todo o seu sistema territorial tem uma Imagem e uma Identidade bastante 

forte. É um Concelho Beira Serra com os Rios (Ceira, Sótão e Unhais e Ribeira do 

Sinhel), a Serra e as suas aldeias (Pena; Aigra Nova, Aigra Velha; Comareira...) 

Tudo isto envolvido num ambiente e numa paisagem que são de facto bastante 

atrativas. 

A elaboração e implementação de um Plano de Marketing Territorial pode ser um 

excelente fator diferenciador. Ajuda a sistematizar uma ideia de desenvolvimento e 

consolida a defesa e a afirmação de uma Imagem atrativa do concelho. 

A geminação com Oroso (localidade espanhola) tem permitido um importante 

intercâmbio cultural e de visibilidade do concelho no estrangeiro. 

Pontos Fracos / Ameaças 

Mais uma vez a referencia para a debilidades das dinâmicas e da capacidade de 

atracão e de sedução do Concelho perante potenciais investidores. A distância e o 

rótulo de Concelho do interior ainda podem afastar muitas intenções de 

investimento. 

3. SÍNTESE DO MODELO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 

Localização Geográfica e as Dinâmicas Territoriais são os fatores que constrangem 

e comprimem as possibilidades de expansão do modelo Estratégico de 

Desenvolvimento. Merecem por isso atenção especial para atenuar os seus 

possíveis efeitos negativos. Contrariamente, as áreas de aposta para garantir o 

sucesso da aposta estratégica de desenvolvimento deve considerar os fatores 

positivos da Identidade e Auto Estima como valores de diferenciação competitiva. É 

evidente que o Marketing Territorial seria uma excelente ferramenta para afirmar e 

consolidar uma Imagem forte e atrativa do Concelho de Góis. 
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A definição de uma estratégia não se resume ao elencar e identificar de um conjunto 

de estratégias, projetos e ações ambicionados por um determinado concelho no seu 

percurso de desenvolvimento. Pressupõe avaliar realidades e dinâmicas territoriais 

mais vastas (nível regional), articulando políticas, estratégias e opções e pressupõe 

uma atitude política de constante cooperação e articulação, concorrendo para fins de 

desenvolvimento supra municipais. 

Tudo isto não é simples retórica mas uma exigência imperativa para que o 

planeamento estratégico seja em primeiro lugar, mais que um discurso e em 

segundo lugar tenha sequência lógica e operativa. Pode-se por isso afirmar que 

passar do plano estratégico para o planeamento estratégico exige uma base de 

apoio que passa necessariamente por: 

 Aprendizagem por comparação e cooperação, o que significa trabalhar 

com outros parceiros e avaliar outras experiências de sucesso (em Portugal 

ou no estrangeiro); 

 Troca de informação, fazer circular a informação entre os gestores públicos 

e os agentes privados, valorizando a transferência de informação como um 

processo de responsabilização e incentivo da participação de todos os 

interessados na construção dos projetos; 

 Cooperação e estabelecimento de parcerias, sobretudo valorizando 

posturas de articulação público e privado, discutidas e validadas por 

processos claros de defesa do interesse público; 

 Coerência das políticas e articulação de atuações, entre os diversos 

agentes públicos da administração local, regional e central; 

 Avaliação e monitorização sistemática e periódica dos resultados. 

Deste enquadramento mais genérico ressalta um conjunto de ideias que poderemos 

sistematizar nos seguintes pontos: 

 A avaliação quer territorial quer das dinâmicas instaladas deve considerar o 

que se passa à volta do concelho. O mesmo para o quadro de oportunidades, 

potencialidades, riscos e problemas. 
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 O processo de planeamento deve ser articulado e em cooperação municipal. 

Apesar de evidentes atitudes concorrenciais a nível de desenvolvimento e 

captação de investimentos, o desenvolvimento local está condenado, quer 

pela dimensão territorial, quer pela dimensão económica, a alicerçar-se na 

COOPERAÇÃO entre municípios de forma a tornar possível e compatíveis as 

diferentes estratégias de desenvolvimento. Os recursos que não se 

restringem aos limites do concelho, como existem determinadas opções que 

um ou outro concelho possam tomar que não são indiferentes aos processos 

de desenvolvimento de outros, é necessário encontrar a especificidade de 

cada um e tentar pensar também em planos intermunicipais. 

 A concretização de projetos estruturantes e muitas vezes motores de um 

processo de desenvolvimento mais sustentado, exigem que além da 

cooperação intermunicipal, os municípios apostem nas PARCERIAS com os 

privados. Negociação e equilíbrio entre os sectores público e privados são 

exigência à operacionalização das políticas e das estratégias assumidas. 

Significa que definir uma estratégia para o concelho deve olhar para o territórios e 

para as dinâmicas regionais. Pensar a uma escala regional ou supra municipal, para 

que seja possível articular políticas entre municípios tornando-as mais que 

concorrentes, complementares. 

E se considerarmos o contexto económico das autarquias em geral, se 

considerarmos ainda que a dinâmica empresarial é maior ou menor consoante a 

atuação e o dinamismo dos promotores privados, não faz todo o sentido promover 

uma maior aproximação público – privado? Discutindo e orientando e apoiando 

projetos numa perspetiva de mais valias que possam gerar para o concelho e para a 

região e numa lógica mais alargada. 
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CONCLUSÃO 
Os dados que constam deste relatório serão ainda aprofundados e retificados em 

fase de diagnóstico. O presente documento apresenta-se como o ponto de partida, o 

início da reflexão, de um processo longo e com alguma complexidade, no entanto 

que urge executar face às alterações que existiram no território em dez anos. Existe 

a necessidade de repensar o modelo territorial de forma a torná-lo mais atrativo e 

em simultâneo mais sustentável. 

“O desenvolvimento sustentável é o resultado de um processo alargado, discutido e 

participado”...(Amado, 2009, pág.59) 

Existem alguns erros a corrigir na forma como ordenámos o nosso território e 

planeamos o nosso crescimento urbano, mas estamos atualmente no ponto de 

viragem, na hora de traçar um novo rumo. Muitas são as críticas de vários agentes 

que intervêm no território sobre as incongruências dos anteriores PDM’s em vigor, 

face à realidade local. 

A legislação em vigor já enuncia princípios de sustentabilidade. Atualmente, 

cabemos a nós encontrar formas operacionalizar esses princípios, através dos 

instrumentos de gestão territorial existentes e de um processo que nos conduza a 

esse fim. 

É possível fazer bem e melhor, aplicando de forma criteriosa e desenvolvendo os 

exemplos já existentes, a nível nacional e internacional. Há que espalhar o 

conhecimento, pôr em prática a teoria e aprender com exemplos já realizados. Não 

se pode continuar a planear tendo por base recursos infindáveis, até o presente já 

nos confronta com o contrário, o que será então o futuro das próximas gerações, 

tendo por base a qualidade de vida já alcançada. 
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