
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INTEGRADO DE VALORIZAÇÃO E 

ORDENAMENTO DO DOURO VERDE 

PAISAGEM: CARÁTER, QUALIDADE E VALORIZAÇÃO 

 
 

  



1. ENQUADRAMENTO 

O Douro Verde apresenta-se, num quadro geral, como um território de transição: 

 Uma ponte de passagem entre um litoral urbanizado, com múltiplos factores de 

atratividade, e um interior marcado por variadas expressões de ruralidade.  

 Um território entre sítios para a conservação da natureza - designadamente o 

Alvão/Marão (PTCON0003), a Serra do Montemuro (PTCON0025) e o Rio Paiva 

(PTCON0059) -  e a Serra da Aboboreira, de interesse regional.  

 Um território entre duas regiões demarcadas: Vinho Verde, Douro e Porto 

 E também um território de transição entre dois polos aglutinadores na promoção da 

imagem externa, o centro histórico do Porto e o Alto Douro Vinhateiro, inscritos na 

lista de património da humanidade da UNESCO. 

É este território de transição que importa conhecer e diagnosticar, procurando as 

caraterísticas diferenciadoras da sua paisagem que, sendo potenciadas, permitirão a sua 

valorização. 

 

Figura 1 – Um território entre áreas protegidas. Fonte: ICNF, IGEO (www.igeo.pt), CAOP (DGTerritório, 2014) 
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2. DA CARACTERIZAÇÃO AO DIAGNÓSTICO 

2.1. CARATERIZAÇÃO 

O território Douro Verde apresenta-se, genericamente, como um vale encaixado em torno 

do rio Douro, que aqui toma a forma de um espelho de água, uma albufeira. Vale encaixado 

com declives muito acentuados junto ao rio (Figura 2 e 3). 

Com uma orientação nascente/poente, este vale proporciona contrastes entre a margem 

direita, quente e iluminada, e a margem esquerda, fresca e sombria. Os declives acentuados 

imprimem uma bacia visual contida, a partir do rio, tendo as margens e o espelho de água 

como primeiro plano (Figura 4). 

A paisagem é definida por um mosaico complexo e fragmentado, em que a edificação 

dispersa é envolta por manchas agrícolas e manchas de matos e matas, também estas 

fragmentadas (Figura 5). 

 

 
Figura 2 – Hipsometria. Fonte: ICNF, IGEO (www.igeo.pt), CAOP (DGTerritório, 2014) 
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Figura 3 – Mapa de declives. Fonte: ICNF, IGEO (www.igeo.pt), CAOP (DGTerritório, 2014) 

 

 
Figura 4 – Bacias visuais, a partir do rio Douro, na área de estudo. Fonte: ICNF, IGEO (www.igeo.pt), CAOP 

(DGTerritório, 2014) 
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Figura 5 – Ocupação do solo. Fonte: ICNF, IGEO (www.igeo.pt), CAOP (DGTerritório, 2014) 

 

Nesta paisagem complexa, destacam-se como elementos estruturantes: 

 O rio Douro, enquanto espelho de água aglutinador e modelador do caráter da 

paisagem; 

 Uma rede viária labiríntica e não hierarquizada, condizente com o padrão 

fragmentado da paisagem, que dificulta a acessibilidade e a legibilidade do 

território; 

 Encostas armadas em socalcos, obedecendo ao padrão de clareira e mata: 

 As clareiras correspondem à ocupação urbana-agrícola (Figura 6). A 

agricultura desenvolve-se em socalco, transpondo a secular consociação 

milho-azevém com árvores em bordadura – padrão nitidamente em 

extensão – e emergência de vinha extensiva; 

 Os matos e matas desenvolvem-se nas áreas mais declivosas (Figura 7), 

sobre solos menos profundos e, por vezes, sobre socalcos abandonados 

onde emergem as folhosas (quercíneas). Verifica-se a coabitação de 

diferentes estádios de desenvolvimento – de esparso a muito denso -,  com 

domínio de folhosas caducifólias.  
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Figura 6 – As áreas agrícolas (a rosa) sobre as área de menor declive. Fonte: ICNF, IGEO (www.igeo.pt), CAOP 

(DGTerritório, 2014) 

 

 
Figura 7 - As áreas de matos e matas (a verde) sobre as áreas de maior declive. Fonte: ICNF, IGEO (www.igeo.pt), 

CAOP (DGTerritório, 2014) 
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2.2. DIAGNÓSTICO 

O Douro Verde sendo fundamentalmente um território de transição - entre os polos 

identitários e aglutinadores do Porto e do Alto Douro Vinhateiro, entre sítios da conservação 

da natureza e entre regiões vitivinícolas demarcadas - apresenta, contudo, caraterísticas 

diferenciadoras que uma vez potenciadas, permitirão a sua valorização. Desta caraterização 

evidenciam-se dois vetores de distinção desta paisagem: 

 

1. O rio Douro enquanto elemento central da paisagem do Douro Verde, transformado 

pelas albufeiras de Crestuma e Carrapatelo, tornando-o num amplo “lago” linear 

 Pela importância dos cursos de água em geral, e do rio Douro em particular, 

enquanto elemento linear que estrutura a paisagem e confere coerência a todo o 

capital natural do território.  

 Pela diversidade de relações visuais e espaciais com o espelho de água que 

proporciona, potenciando um efeito cénico, luminoso e tranquilo.  

 Pela navegabilidade do rio, pela acessibilidade ao caminho de ferro e pelo contacto 

privilegiado com as povoações ribeirinhas. 

 

2. A diversidade e a qualidade paisagísticas das encostas do vale do Douro 

 Porque é uma paisagem humanizada, paisagem alicerçada numa atividade 

económica indissociável de uma forma de viver e existir, fortemente marcada pela 

apropriação das encostas, que lhe confere uma marca distintiva de paisagem viva. 

 Porque é espaço de agricultura identitário: encostas armadas em socalcos e três 

culturas de eleição, a vinha, a cerejeira e a laranjeira. Uma paisagem agrícola que 

está contudo em transição, pelo abandono dos socalcos e pela crescente presença 

da vinha extensiva. 

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

apesar da presença acentuada de eucaliptos e crescente representação de outras 

espécies arbóreas invasoras como a mimosa. 

 Porque é uma paisagem com capacidade de absorção visual, mitigando certos 

impactes de intervenções de grande dimensão ou intrusivas que não se 

adaptam/compatibilizam com o caráter e a qualidade da paisagem existente. 

 



A síntese do diagnóstico permite a identificação dos pontos fortes e fracos da dimensão 

paisagística do Douro Verde:  

1. Pontos Fortes 

 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 

2. Pontos Fracos 

 abandono de socalcos agrícolas 

 presença acentuada de eucaliptos e crescente representação de outras espécies 

arbóreas como a mimosa 

 intervenções de grande dimensão (ainda poucas) que não se 

adaptam/compatibilizam com a paisagem existente 

 impacte visual dos cais de carregamento de granitos 

 

 

  



3. PROPOSTA 

3.1. MEDIDAS DE VALORIZAÇÃO DOS PONTOS FORTES E MINIMIZAÇÃO DOS PONTOS 

FRACOS 

Valorização dos Pontos Fortes 

 Criar incentivos à conservação do padrão tradicional da paisagem de clareira – 

campos agrícolas armados em socalco de prática da consociação milho/azevém – e 

matos e matas e monitorização da instalação do novo padrão emergente de clareira 

– vinha, laranjeira, cerejeira – e matos e matas 

 Ciar incentivos à conservação dos socalcos e à expansão das espécies autóctones 

nos espaços de mata em declive mais acentuado com destaque param o sobreiro e o 

carvalho. 

 Minimização dos Pontos Fracos 

 Elaborar um programa tendo em vista a substituição gradual e parcial das manchas 

de eucalipto  em articulação com os proprietários 

 Promover ações de combate às espécies arbóreas invasoras como a mimosa 

 Minimizar intervenções de grande dimensão: Hotel da Pala e barragens  

 Promover a integração paisagística dos cais de carregamento de granitos 

 

3.2. LINHAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENÇÃO PARA VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM DO DOURO 

VERDE 

Em função do diagnóstico estabelecem-se as seguintes linhas estratégicas globais 

orientadoras da intervenção local:  

 Valorizar o rio Douro e a diversidade de relações das populações com o rio, o seu 

potencial de navegabilidade, e o caminho de ferro, tomando-os como eixo 

estruturante das intervenções de valorização 

 Eleger e promover uma rede de pontos de “amarração”, coincidente com as 

povoações ribeirinhas, lugares primeiros da relação das populações com o rio, e 

lugares primeiros de desenvolvimento do turismo e lazer. 

 Qualificar o padrão da paisagem das encostas, potenciando-o como espaço cénico e 

tranquilo, com destaque para as manchas de matos e matas, no sentido de fazer 



prevalecer o domínio das espécies autóctones, e para as três culturas de eleição, a 

vinha, a cerejeira e a laranjeira. 

 

3.3. LINHAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENÇÃO LOCAL 

Albufeira da “Pala” 

 Potenciar as relações visuais e espaciais com o espelho de água/albufeira, criando 

percursos e pontos de acesso (Douro e Bestança) 

 Promover a laranjeira/laranja como cultura simbólica local 

 Potenciar sinergias através da valorização dos percursos entre os vários núcleos 

Caldas de Aregos  

 Potenciar as relações visuais e espaciais com o espelho de água/albufeira, criando 

e/ou qualificando percursos e pontos de acesso 

 Requalificar a “paisagem termal”  

 Potenciar sinergias do complexo termal no Douro Verde, valorizando percursos de 

articulação 

Bitetos /Escamarão 

 Requalificar o espaço público 

 Promover a praia fluvial de Bitetos 

 Valorizar a praia de Escamarão 

 Potenciar sinergias através de percursos entre cais, praia fluvial e núcleos adjacentes 

(Castelo, Mosteiro de Alpendorada,…) 

 Promover aa vinha como cultura simbólica local 

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 

 Requalificar e infraestruturar o espaço público, qualificando a articulação entre o 

parque fluvial e o cais. 

 Promover a cerejeira/cereja como cultura simbólica local 

 


