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1. 
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Douro Verde 
 



Projeto Área Metodologia Envolvimento 

Programa Integrado de Valorização e Ordenamento do 
Território central do 

Douro Verde 
 

Objetivos 
 

� Promover uma qualificação ambiental distintiva 

� Dinamizar as atividades económicas e culturais 

� Reforçar a coesão territorial e institucional 

� Promover a melhoria das condições de vida das 

populações residentes 

  

  



Projeto Área Metodologia Envolvimento 

Critérios de delimitação: abaixo de estrada nacional / mínimo de 1 km ao rio 
Abordagem geral desde Entre-os-Rios a Lamego 
Escalas (micro/meso) /valores de intervenção (gerais/temáticos) 

 



Projeto Área Metodologia Envolvimento 

3 Temas 
Ambiente e Paisagem 
Arquitetura e Urbanismo 
Economia e Sociedade 

 

5 Etapas 
Levantamento e caracterização  
Estudos de viabilidade económica, social e ambiental Grupos 
de agentes locais  
Estudo base de arquitetura, paisagismo e urbanismo 
Plano de ordenamento e estratégia de intervenção – draft  
 

Com 
Abordagem supramunicipal 
Envolvimento dos agentes locais 
Avaliação de recursos 
Definição de cenários, orientações estratégicas e ações 
 



Projeto Área Metodologia Envolvimento 

I - Continuidade II - Qualidade III - Centralidade 

Ambiente & 
Paisagem 

� Valorização económica da 
floresta (reforço do 
pinheiro e eucalipto) 

� Florestação por espécies 
autóctones 

� Atenção à proteção contra o 
ruído e poluição 

� Proteção da erosão das 
margens 

� Reforço dos espaços de vinha e 
qualidade do vinho 

� Valorização do contacto com a 
natureza 

� Valorização de afluentes e dos 
seus valores ambientais 

Arquitetura & 
Urbanismo 

� Mais construção, menor 
cuidado com arquitetura e 
inserção urbanística 

� Reabilitação e regeneração 
de núcleos urbanos 

� Reforço da circulação 
pedonal e por bicicleta 

� Melhoria e condicionamento 
do estacionamento 
automóvel 

� Reforço da segunda residência 
� Melhoria dos principais 

acessos (rodoviários, 
ferroviários e fluviais) 

Economia & 
Sociedade 

� Mais venda ambulante e 
continuidade de comércio 
de proximidade 

� Promoção e valorização dos 
produtos locais 

� Criação de travessias fluviais 
� Melhoria da mobilidade 
 

� Aumento e melhoria de hotéis 
e restaurantes 

� Criação de rotas de navegação 
no Douro Verde 

� Valorização/promoção de 
ofertas turísticas integradas 
(natureza, desporto, …) 



Projeto Área Metodologia Envolvimento 

Cenários       Objetivos estratégicos 
 

 

 

 

 
 

 
 

Centralidade Qualidade Continuidade

Valorização/promoção de ofertas 
turísticas integradas (natureza, 
desporto, …) 

31 

Promoção e valorização dos 
produtos locais 

29 

Melhoria dos principais acessos 
(rodoviários, ferroviários e fluviais) 

20 

Valorização do contacto com a 
natureza 

17 

Criação de rotas de navegação no 
Douro Verde 

17 

Reforço da circulação pedonal e por 
bicicleta 

13 

Melhoria da mobilidade 12 
Aumento e melhoria de hotéis e 
restaurantes 

11 

Reabilitação e regeneração de 
núcleos urbanos  

11 



Projeto Área Metodologia Envolvimento 

Lugares      Ações 
 

 

 

 

 
 

 
 

Caldas de Aregos 17 
Aregos - Tormes 15 
Rio Bestança 13 
Porto Antigo 13 
Pala 8 
Porto de Rei 7 

(Apoio a operador turístico para) Criação de 
percursos/rotas de navegação/Travessias no 
Douro Verde 

8 

Criação de um programa de atividades 
no/ligadas ao rio (eventos, turismo, tradições, 
desporto …) 

8 

Criação de percursos pedestres/espaços de 
circulação pedonal junto ao rio 

7 

Melhoria dos acessos ao rio 6 
Proteção da erosão das margens (com 
requalificação) 

6 

Criação de espaços de lazer 4 

Criação/Promoção de espaços de 
promoção/venda de produtos locais, acessíveis 
a quem chega por rio 

4 

Melhoria dos acessos ao Douro Verde  4 

Valorização dos valores naturais dos afluentes 4 



 

 
 

Douro 
Verde 

 

 
 

2. 
PROPOSTA 

 

 
 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

 
Visão 

Promover a centralidade do 

Douro Verde 
  

 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

  
 Um elemento estruturador: Rio Douro 

 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

 Uma rede de centros/espaços de amarração 
 Albufeira da “Pala” (Pala, Porto Antigo, Porto Manso e Souto do Rio) 

 



Albufeira da “Pala” 
 
� O ponto com a superfície de água mais ampla (área extensa submersa pelo rio), 

na confluência dos rios Bestança e Douro: um lago rodeado de pequenos lugares 
com caráter identitário (Serpa Pinto e Alves Redol) 

� O ‘coração’ do Douro Verde 
� O símbolo: a laranja da Pala 
� Lugar de concentração de equipamentos:  
 estação de caminho de ferro (Pala),  
 cais fluviais, frentes ribeirinhas,  
 alojamento (hotéis Porto Antigo, Douro Royal Valley + turismo rural) 

Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

 Uma rede de centros/espaços de amarração 
 Caldas de Aregos  (com Estação, Laranjal e Venda das Caldas) 

 Bitetos /Escamarão (com Castelo, em Castelo de Paiva) 
 

 



Caldas de Aregos 
 

� Complexo termal de referência 
� Carácter identitário associado ao património local 
� Cais turístico-fluvial equipado com cais de acostagem, piscina, campo de vólei 

de praia, restaurante,... 
� Potenciar sinergias do complexo termal no Douro Verde 

Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 



Bitetos/Escamarão 
 
� Cais e praia fluvial de Bitetos 
� Capela de Escamarão / Convento de Alpendurada 
� Ilha dos Amores 

 

Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Uma rede de centros/espaços de amarração:  
 Entre-os-Rios  
 Porto de Rei 



Entre-os-Rios 
 

� A “entrada” no Douro Verde 
� Superfície de água extensa, marcada pela 

confluência dos rios Tâmega e Douro 
� Um local de referência e forte identidade 
� Conurbação com Torrão e Sardoura 

Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 



Porto de Rei  
 

� Ligação ao rio através de amplo espaço público na tutela da CM Resende, 
equipado com parques de merendas, campos de jogos, piscinas … 

� A paisagem com dois símbolos de distinção:  
 Cereja e Património cultural: Casa Grande de Porto Rei, Quinta da 
 Massorra, 
 Proximidade a São João de Fontoura, São Martinho de Rei … 
� Turismo rural 

 

Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Pontos “negros” Pontos “dourados” 
 

abandono de socalcos agrícolas 

presença acentuada de eucaliptos e 
crescente representação de outras 
espécies arbóreas como a mimosa 

intervenções recentes de grande 
dimensão (ainda poucas) que não se 
adaptam/compatibilizam com a 
paisagem preexistente 

impacte visual dos cais de carregamento 
de granitos 

diversidade e a qualidade paisagística do 
vale do Douro, criando um espaço cénico 

e tranquilo 

espaço de agricultura identitário: 
encostas intensamente armadas em 
socalcos e três culturas de eleição, a 

vinha, a cerejeira e a laranjeira 

espaço de matas autóctones dominadas 
por carvalho, sobreiro, e pinheiro 

diversidade de relações visuais e 
espaciais com o espelho de água / 

albufeira 

paisagem com capacidade de absorção 
visual 

Do Diagnóstico: 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

 

Valorizar o rio Douro e o potencial da 
diversidade de relações das populações com o rio 
e o caminho de ferro 
 

Criar uma rede de pontos de “amarração”: 
lugares ribeirinhos (aldeia e/ou cais) 
 

Qualificar o padrão da paisagem das encostas 
com  destaque para as manchas de matos e 
matas no sentido de fazer prevalecer o domínio 
das espécies autóctones 
 

 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Uma rede alargada de pontos de “amarração” 
 

 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

 

Albufeira da “Pala” 
- Potenciar as relações visuais e espaciais com o espelho de 
água/albufeira, criando percursos e pontos de acesso (Douro e Bestança) 
- Promoção da laranjeira/laranja como cultura simbólica local 
- Potenciar sinergias através da valorização dos percursos entre os vários 
núcleos 
 
 
Bitetos /Escamarão 
- Requalificação do espaço público 
- Promoção da praia fluvial de Bitetos 
- Valorização da praia de Escamarão 
- Potenciar sinergias através de percursos entre cais, praia fluvial e 
núcleos adjacentes (Castelo, Mosteiro de Alpendorada,…) 
- Promoção da vinha como cultura simbólica local 

 

Proposta: 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Caldas de Aregos  
- Potenciar as relações visuais e espaciais com o espelho de água/albufeira, 
criando e/ou qualificando percursos e pontos de acesso 
- Requalificação da “paisagem termal”  
- Potenciar sinergias do complexo termal no Douro Verde, valorizando 
percursos de articulação 
 

Entre-os-Rios 
- Potenciar as relações visuais e espaciais com o espelho de água/albufeira, 
criando e/ou qualificando percursos e pontos de acesso 
- Potenciar sinergias através de percursos entre os vários núcleos 

 
Porto de Rei 
- Requalificação e infraestruturação do espaço público, qualificando a 
articulação entre o parque fluvial e o cais. 
- Promoção da cerejeira/cereja como cultura simbólica local 

Proposta: 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

 

A consensualização de programas de estruturação urbanística e de 

qualificação ambiental, com (objetivos): 
 

� Consolidação dos núcleos urbanos, por compactação; 
 

� Estruturação territorial, por complementaridade entre 

espaços e funções e reforço do relacionamento entre 

equipamentos e infraestruturas; 
 

� Valorização dos fatores de identidade, por conjugação da 

unidade e diversidade; 
 

� Reabilitação urbana e arquitectónica, centrada na 

qualificação do espaço público. 
 
 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Do Diagnóstico (pontos negros) 
 

� Défice de pavimentos destinados a peões e mobilidade suave 

� Desorganização das redes aéreas, com desqualificação da imagem 

urbana e territorial 

� Drenagens em valas abertas, que são barreiras problemáticas 

� Presença de estruturas artificializadas, como grandes taludes 

� Défice de estacionamento automóvel formal 

� Grande número de edifícios com imagem desqualificada 

� Muitas construções exibem ruturas morfológicas e contrastes 

tipológicos 

� Desarticulação de percursos e fragilidade de muitos dos acessos e 

contactos com a água 
 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Do Diagnóstico (pontos dourados) 
 

� Os sistemas espaciais e funcionais essenciais à estruturação e 

qualificação, estão presentes em fragmentos passíveis de articulação; 

� Os modelos e níveis de urbanização estão em consonância com as 

condições morfológicas, pelo que a estruturação da urbanização difusa 

pode assentar em formas lineares e sistemas multipolares, assegurando 

relações de proximidade e mobilidade; 

� A profusão e disseminação de valores significantes (naturais, 

urbanísticos, arquitetónicos e culturais) garante uma boa cobertura do 

território, nomeadamente junto do espelho de água; 

� Há uma grande interação entre fatores de unidade e de diversidade, o 

que pode ser evidenciado na qualificação 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

 
Um síntese prospetiva 
 
� A atuação urbanística verifica uma série de temáticas recorrentes – 

desenho do limite, desenho da infraestrutura, desenho do tempo, 

desenvolvimento da circulação e mobilidade, inserção 

paisagística… 

� Todos os elementos e estruturas em presença são, simultaneamente, 

factores de transformação e elementos de continuidade,  

devendo ser operados por soluções adequadas e inovadoras… 

� Muitas pequenas ações conjugadas produzem resultados 

relevantes e efeitos surpreendentes… 
 

 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

VALORES SIGNIFICANTES E FATORES DISSONANTES 
(…) 
 
 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 
(…) 
 
 
 
 

 
Conjuntos urbanísticos 
relevantes 
 
Valores patrimoniais 
edificados e naturais 

 
 Artificialização de taludes 
e outros espaços 
desqualificação de frentes 
urbanas 
 
Desarticulação de espaços 
urbanos 
 
Degradação física 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

DOURO VERDE, o espaço edificado e urbanizado 
 
 

Foz do TÂMEGA 

1.    Entre-os-Rios 
2.    Torrão 
Espelho do TEIXEIRA  

12. Porto Rei 
 

Foz do PAIVA 

3.    Escamarão 
4.    Bitetos 
5.    Castelo 
       Ilha dos Amores 
 

Foz do BESTANÇA E OVIL 

6.    Pala 
7.    Porto Manso 
8.    Porto Antigo 
      

Foz Rib. TRANCOSO e SEXTA 

9.    Venda das Caldas 
10. Estação 
11. Caldas de Aregos 
      



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

1. Albufeira da “Pala” 
Programa preliminar de atuação urbanística 

Fontes: googlemaps, POARC 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Pala 
Programa preliminar de 
atuação urbanística 
 
� Passeio público de borda-

d’água 
� Resolução de impasses 
� Percursos ribeirinhos e de 

articulação territorial 
� Estacionamento de apoio 

aos cais e percursos 
� Tratamento de corredores 

viários 
� Programa de Reabilitação 

Urbana 

Fontes: googlemaps, PDMB, RIFORTER        



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Pala 
Programa preliminar de 
atuação urbanística 
� Passeio público de borda-

d’água 
� Resolução de impasses 
� Percursos ribeirinhos e de 

articulação territorial 
� Estacionamento de apoio 

aos cais e percursos 
� Tratamento de corredores 

viários 
� Programa de Reabilitação 

Urbana 
 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Porto Manso 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Reperfilamento do eixo viário 
� Novo espaço público junto à ponte 
� Percursos de articulação territorial 
� Estacionamento de apoio a albergue 
 

Fontes: googlemaps, PDMB, RIFORTER       



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Porto Antigo 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Percursos ribeirinhos e de articulação  
� Estacionamento de apoio 
� Reperfilamento dos eixos viários 
� Valorização do eixo histórico 
� Programa de Reabilitação Urbana 
 

Fontes: googlemaps, RIFORTER     



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

2. Bitetos/Escamarão 
Programa preliminar de atuação urbanística 

Fontes: IPTM, googlemaps, POACL 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Bitetos 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Novos Espaços Públicos 
� Resolução de Impasses 
� Valorização da Praia de Bitetos 
� Percursos Ribeirinhos e de Articulação entre espaços 
� Estacionamento de apoio ao Cais e Praia 
� Programa de Reabilitação Urbana 

Fontes: googlemaps, PDMMC-UOPG nº 2, RIFORTER  



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Escamarão 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Novos Espaços Públicos 
� Resolução de impasses 
� Valorização da Praia de Escamarão 
� Percursos Ribeirinhos e de Articulação entre cotas e espaços 
� Estacionamento de apoio ao Cais e Praia 
� Programa de Reabilitação Urbana 

Fontes: googlemaps, RIFORTER 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Castelo 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Novos espaços públicos 
� Resolução de impasses 
� Percursos ribeirinhos e de articulação territorial 
� Estacionamento de apoio ao cais e percursos 
� Tratamento de taludes e corredores viários 
� Programa de Reabilitação Urbana 

Fontes: googlemaps, RIFORTER 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

3. Caldas de Aregos 
Programa preliminar de atuação urbanística 

Fontes: google earth, POARC  



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Caldas de Aregos 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Reabilitação das construções de bordadura do morro 
� Novos espaços públicos - adros das capela e cais 
� Valorização da linha de água e envolvente do balneário termal e capela S. Amaro 
� Percursos de borda-d’água 
 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Venda das Caldas 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Novos espaços públicos e ampliação do cais 
� Percurso em consola na ponte ferroviária 
� Área de estacionamento de apoio ao cais 
� Programa de Reabilitação Urbana 
 

Fontes: googleEarth, PDMB, RIFORTER         



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Estação 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Novos espaços públicos  
� Melhoramento do cais fluvial e apoio 
� Espaços de retrocesso e de estacionamento  
� Percursos ao longo da linha férrea e articulação de cotas 
 

Fontes: googleEarth, PDMB, RIFORTER     



Estratégia Ambiente Arquitetura Economia 

4. Entre-os-Rios  
Programa preliminar de atuação urbanística 

Fontes:  Google Maps, PDMMC, POACL, RIFORTER     



Estratégia Ambiente Arquitetura Economia 

Entre-os-Rios 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Prolongamento do Passeio Público de Frente de Água 
� Resolução de impasses 
� Valorização da Rua Nova 
� Percursos Ribeirinhos e de Articulação entre cotas 
� Estacionamento de apoio ao Cais e Passeio Público 
� Programa de Reabilitação Urbana 

Fontes:  googlemaps, PDMP, POACL, RIFORTER 



Estratégia Ambiente Arquitetura Economia 

5. Porto de Rei 
Programa preliminar de atuação urbanística 

Fontes: googleEarth, IPTM, POARC, RIFORTER       



Estratégia Ambiente Arquitetura Economia 

Porto de Rei 
Programa preliminar de atuação urbanística 
� Novos espaços públicos e ampliação do cais 
� Qualificação das áreas de estacionamento  
� Percursos de acesso à água 
� Melhoramento de pavimentos, redes e iluminação 

Fontes: googleearth, PDMR, RIFORTER        



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Pontos “negros” Pontos “dourados” 

Qualificação/formação 
Dispersão de estabelecimentos 
Desemprego 
Receção ao visitante 
Mobilidade e circulação 
Juventude/força da marca “Douro 
Verde” 

População jovem 
Baixa densidade 

Hospitalidade 
Agricultura 
Património 

Contacto com o rio 
Vocação turística 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

Proposta: 
 Valorizar o rio Douro e promover a qualidade de vida, 
 explorando a diversidade de relações e atividades 
 económicas do território 
 

 

Turismo 

Pessoas 

Produtos 
endógenos 

Comunicação 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

� Criação de uma central de reservas/promoção do 
Douro Verde (plataforma eletrónica, gerida a partir da 
Dolmen) 

� Reforço/qualificação da oferta de alojamento 
turístico (conceito de autenticidade local) 

� Valorização/beneficiação de espaços e equipamentos 
de lazer/socialização/ contacto com o rio 

� Criação de roteiros integrados de visitação do 
património 

Turismo 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

� Promoção de uma agenda cultural intermunicipal, com 
programa de animação (festas, eventos, …) 

� Criação de percursos de circulação pedonal e 
ciclável, articulados com os valores da montanha 

� Criação de circuitos de navegação no Douro Verde e 
integração nos percursos Porto-Douro Vinhateiro 

 

Turismo 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

� Qualificação dos recursos humanos, em especial nos 
domínios de hotelaria, comércio e restauração 

� Articulação com escolas (Hotel-Escola, Escola 
Profissional de Cinfães, Escola Profissional de 
Agricultura do Marco, …) para fixação dos recursos 
qualificados no território e atração 

� Criação de sistema de incentivos / contrapartidas ao 
investimento privado no Douro Verde 

� Programa de apoio à modernização do comércio 
local (formação, toldos, reclamos, esplanadas, …) 

Pessoas 



Estratégia Ambiente Arquitetura Economia 

� Criação/beneficiação de espaços de receção ao 
visitante e de promoção e comercialização de 
produtos locais 

� Qualificação e valorização da oferta termal 

� Qualificação, organização e valorização económica de 
produtos distintivos: 

 Vinho 

 Cereja 

 Outros frutos (laranja, frutos vermelhos, …) 

Produtos 
endógenos 



Estratégia Paisagem Arquitetura Economia 

� Reforço da notoriedade e afirmação da marca Douro 
Verde 

� Produção de elementos de promoção do destino 
(com identificação e caracterização de valores) 

� Articulação com operadores turísticos (para 
divulgação de elementos de valor e integração de 
roteiros de visitação) 

� Regulação/instalação de sinalização adequada 
(intermunicipal) 

� Falar a verdade: “um território tão genuíno, tão 
exclusivo, que é muito difícil querer sair dele” 

Comunicação 



 

 
 

Douro 
Verde 

 

 
 

3. 
FUTURO 

 

 
 



O que se segue / principais desafios 

Programa  

Governança 

PIMOT  

- Relação com o território envolvente 
- Valorização do espaço 
- Qualificação dos pontos de amarração 

- Gestão do território 
- Articulação de interesses diversos 
- Constituição de uma rede loca 
- Envolvimento intermunicipal 

- Elaboração (e monitorização) de 
Programa Intermunicipal de 
Ordenamento do Território 


