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Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Gradiz (NDT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

A noção de NDT surge primeiramente na proposta do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 

(PROT-Centro) e correspondia “às áreas de ocupação turística em solo rural, nas quais se integram conjuntos de 

empreendimentos turísticos e equipamentos de animação turística, bem como outros equipamentos e atividades de turismo 

e lazer compatíveis com o estatuto de uso rural. (…)”. 

O Plano Diretor Municipal de Aguiar da Beira (PDM) veio acolher a possibilidade da definição de NDT’s em todas 

as classes de solo rural: no Espaço Agrícola de Produção o n.º 3 do art.º 29.º; no Espaço Florestal o n.º 4 do art.º 32.º e no 

Espaço de Uso Múltiplo o n.º 3 do art.º 35.º. 

 

Gradiz é uma pequena aldeia da atual União de Freguesias de Sequeiros e Gradiz. Gradiz possui diversos espaços 

urbanos devidamente qualificados, servidos por muitos equipamentos públicos para a dimensão do aglomerado. Em Gradiz 

existem bastantes edifícios senhoriais de relevante interesse arquitetónico e alguns conjuntos de arquitetura popular que 

urge reabilitar. Ou seja, apesar de ser uma pequena aldeia, Gradiz possui património edificado e equipamentos públicos que 

podem ser potenciadores e justificam a sua integração em rotas turísticas. O património de Gradiz estende-se ainda à 

linguística – em Gradiz nasceu Frei de Santa Rosa de Viterbo, nome fundamental da recolha e sistematização da língua 

portuguesa no seu “Elucidario das Palavras, Termos e Phrazes”, publicado em 1798. 
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Gradiz localiza-se na encosta sudeste da Serra da Lapa cuja paisagem se caraterizada por dramáticos declives de 

verdadeiras paredes de granito que se articulam com áreas florestais, sobretudo pinhais. Trata-se assim de um território com 

um riquíssimo património natural e paisagístico que poderá contribuir também para a potenciação turística da região. 

Por fim a proximidade do Santuário da Lapa, segundo mais importante santuário Mariano do país e relevantíssimo 

destino do turismo a nível nacional, nomeadamente do turismo religioso, consubstanciam Gradiz como território de grande 

potencial para o desenvolvimento turístico do concelho. 

 

Acresce a tudo o que foi referido que em Gradiz está já instalada um importante empresa concelhia ligada ao turismo. 

A Sociedade Bons Eventos – Hotelaria e Turismo, Lda. tem instalado em Gradiz um pavilhão para festas e eventos com 

cerca de 650 m2 e que integra pequenos edifícios de arquitetura popular devidamente reabilitados, articulados com novas 

construções. Integrado com este equipamento turístico a sociedade possuí ainda um belíssimo edifício brasonado; um solar 

que, depois de reabilitado permitirá instalar novas ofertas turísticas e garantir a disponibilização de alojamento na própria 

aldeia. 

 

Em relação aos espaços não urbanos e, sobretudo, aos florestais, é ainda relevante considerar que em Gradiz existem 

vastas áreas de pinhal que são baldios. Estes baldios são devidamente geridos pela respetiva comissão de baldios. Esta 

gestão, por uma única entidade, de vastas áreas permite definir iniciativas e organizar metodologias para a instalação de 

atividades ou ações que valorizem a floresta e o património natural de Gradiz. Acresce ainda neste contexto que está sediada 

em Gradiz uma associação florestal, a Associação de Produtores Florestais da Serra da Lapa e Dão, que facilmente se 

poderá associar às iniciativas e ações descritas. 

 

Todos estes fatores justificam a definição de um NDT temático para Gradiz conforme previsto no PDM – O Núcleo 

de Desenvolvimento Turístico de Gradiz. 

 

 

 

Definição e caraterização dos territórios a integrar no 

Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Gradiz 

 

Conforme cartografia anexa são incluídos no NDT 445 ha. Para permitir a articulação espacial de todos os territórios, 

integram ainda esta unidade territorial 1,5 ha classificados no PDM como solo urbano, mas que por definição não são 

incluídos no NDT. 

Dos espaços incluídos no NDT 441 ha são baldios, 2,5 ha são propriedade privada e 1,5 ha são caminhos e passagens. 
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Caraterização da classificação dos territórios a integrar no 

Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Gradiz em termos de PDM 

 

Em termos de ordenamento os territórios a integrar o NDT estão classificados da seguinte forma: 

- Espaço agrícola de produção 53 903 m2 que representa 1,2 % da área total; 

- Espaço florestal de produção 212 118 m2 que representa 4,8 % da área total; 

- Espaço florestal de conservação 3 619 961 m2 que representa 81,4 % da área total; 

- Espaço de uso múltiplo 561 960 m2 que representa 12,6 % da área total. 

 

Em termos de reservas nacionais os territórios a integrar o NDT caraterizam-se por: 

- Área classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN) 2 061 100 m2 que representa 46,3 % da área total; 

- Área classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN) 29 229 m2 que representa 0,65 % da área total; 

- Área classificada como Domínio Público Hídrico (DPH) 82 484 m2 que representa 1,85 % da área total. 

 

Toda a área está classificada como Biótopo Corine e por consequência toda a área está classificada como Estrutura 

Ecológica Municipal em termos de PDM. 

 

As áreas sujeitas a regime florestal que integram o NDT são: 

- Áreas sujeitas a regime florestal 3 635 338 m2 que representa 81,7 % da área total. 

 

Em relação às classificações relativas à defesa da floresta os territórios a integrar o NDT verifica-se que: 

- Perigosidade de incêndio muito alta 3 467 848 m2 que representa 77,9 % da área total; 

- Perigosidade de incêndio alta 928 057 m2 que representa 20,9 % da área total; 

- Perigosidade de incêndio inferior a alta 51 729 m2 que representa 1,2 % da área total; 

- Áreas ardidas 94 279 m2 que representa 2,1 % da área total. 

 

Em relação aos espaços de recursos geológicos os territórios a integrar o NDT implicam: 

- Área classificada como áreas consolidadas  248 023 m2 que representa 5,57 % da área total; 

- Área classificada como áreas em recuperação 42 179 m2 que representa 0,95 % da área total; 

- Área classificada como áreas com potencial em urânio 60 488 m2 que representa 1,36 % da área total. 
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Normas de uso e edificabilidade no 

Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Gradiz 

 

 

 

Norma 1 

Delimitação da área do Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Gradiz (NDT de Gradiz) 

1 – A delimitação do NDT de Gradiz é a constante da cartografia anexa que faz parte integrante deste processo. 

2 – A cartografia descrita no ponto anterior é constituída por: 

a) Carta de delimitação das áreas que integram a NDT de Gradiz; 

b) Carta de classificação do solo em termos de ordenamento das áreas que integram a NDT de Gradiz; 

c) Carta da afetação das classificações da REN das áreas que integram a NDT de Gradiz; 

d) Carta de afetação da RAN das áreas que integram a NDT de Gradiz; 

e) Carta da afetação do regime florestal das áreas que integram a NDT de Gradiz; 

f) Carta da afetação das normas relativas à defesa da floresta das áreas que integram a NDT de Gradiz; 

g) Carta resumo das classificações dos espaços das áreas que integram a NDT de Gradiz. 

 

Norma 2 

Estatuto de uso e ocupação do solo 

1 – A edificação no NDT de Gradiz terá que ter, exclusivamente, fins turísticos, equipamentos de apoio e outros que 

integrem as instalações de atividades de recreio, lazer, pedagógicas ou outras que motivem a visitação daqueles territórios. 

2 – Em todos os casos descritos no ponto anterior deverão ser adotadas as temática que carateriza o território do NDT de 

Gradiz e da região, a saber: a paisagem, o granito, a floresta, o património material e imaterial de Gradiz e os produtos 

endógenos que são produzidos e caraterizam o concelho. 

3 – A adoção das temáticas descritas no ponto anterior será concretizada pela sua valorização através de centros 

interpretativos, estruturas de fruição do território e de edifícios integrados em projetos ou iniciativas implementadas no 

terreno relacionadas com aquelas temáticas, incluindo-se a edificação de empreendimentos turísticos e equipamentos de 

apoio à atividade turística e outros imóveis de suporte às ações a desenvolver. 

4 – Os edifícios e equipamentos de apoio escritos no n.º 1 desta norma são, exclusivamente, os seguintes: 
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a) Empreendimentos turísticos em espaço rural; 

b) Empreendimentos de restauração e/ou bebidas; 

c) Edifícios de apoio informativo como centros de interpretação e similares; 

d) Instalações sanitárias de apoio; 

e) Equipamento informativo; 

f) Equipamento de marcação ou de definição de limites, percursos ou similares; 

g) Vedações em rede, incluindo apoios; 

h) Parques de merendas, esplanadas e similares; 

i) Fornos e grelhadores de utilização coletiva; 

j) Edifícios de arrumos para apoio às atividades programadas. 

5 – Os edifícios e equipamentos descritos no ponto anterior deverão ser devidamente integrados nas paisagens e nos 

ambientes florestais, através das opções de arquitetura, materiais aplicados e opções de localização e implantação, devendo, 

sempre que possível, ser adotadas soluções inovadoras para as infraestruturas, designadamente a adoção de energias 

alternativas e de valorização ecológica para o abastecimento de água e recolha e tratamento das águas residuais. 

 

Norma 3 

Regime de edificabilidade 

1 – Todos os edifícios e equipamentos descritos no ponto 4 da norma anterior deverão cumprir as condições previstas para 

a edificabilidade de empreendimentos turísticos na respetiva classe de espaço do PDM e as normas previstas nos regimes 

de condicionantes que lhes sejam aplicáveis, nomeadamente das reservas ecológica e agrícola, regime florestal, Biótopo 

Corine e estrutura ecológica municipal e, ainda, as normas relativas à defesa da floresta, nos seguintes termos: 

a) O cumprimento do regime de edificabilidade de empreendimentos turísticos previsto na respetiva classe de espaço 

implica a delimitação de área que cumpra o mínimo previsto no PDM, devendo a área total de implantação dos 

edifícios, conjuntos de edifícios e equipamentos, o n.º de pisos e os afastamentos cumprir o estabelecido no PDM 

para cada classe de espaço; 

b) Os hotéis rurais devem cumprir os parâmetros estabelecidos no PDM para a respetiva classe de espaço; 

c) Os conjuntos de edifícios e equipamentos referidos na alínea a) podem ser constituídos por quaisquer edifícios e 

equipamentos descritos no n.º 4 da norma anterior, considerando-se os usos como complementares entre si 

possibilitando a sua edificação em conjuntos considerados coerentes; 

d) Na implantação dos parques de merendas e esplanadas deverá ser considerada a área de projeção vertical por cada 

conjunto de mesas e cadeiras multiplicado pelo n.º de conjuntos colocados; em relação aos equipamentos 

informativos e de marcação não será considerada qualquer área de implantação; 

e) Para além do exposto todos os edifícios podem ser ampliados até ao máximo previsto no PDM para a respetiva 

classe de espaço; 
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f) Em relação às áreas que integram a REN poderão ser considerados os seguintes enquadramentos dos edifícios e 

equipamentos definidos nas alíneas do n.º 4 da norma anterior no anexo II do Regime da REN estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro que define os usos e ações compatíveis com os objetivos da REN e 

cumpridos os atos administrativos devidos para as diferentes tipologias das áreas: 

Nas obras de construção, alteração e ampliação (secção I): 

- Se a temática adotada for a agricultura, ou os produtos agroflorestais endógenos, como é o caso da castanha e do 

cogumelo, as obras previstas nas alíneas b), c), d), i) e j) poderão ser enquadráveis na alínea a) “Apoios agrícolas 

afetos exclusivamente à exploração agrícola e instalações para transformação de produtos exclusivamente da 

exploração ou de caráter artesanal diretamente afetos à exploração agrícola”; no caso da alínea d) considera-se que 

as instalações sanitárias a instalar tem por fim último o apoio às atividades a implicar na exploração; no caso do 

enquadramento da alínea b) e i) considera-se instalação de transformação, uma vez que se pretende que os produtos 

sejam transformados para fins gastronómicos; 

- As obras previstas na alínea a) poderão ser enquadráveis na alínea b) “Habitação, turismo, indústria, agroindústria 

e pecuária com área de implantação superior a 40 m2 e inferior a 250m2” nos limites das áreas estabelecidas 

naquela alínea b); 

- As obras previstas nas alíneas c), d) e j) podem ainda ser enquadráveis na alínea d) “Pequenas construções de 

apoio aos sectores da agricultura e floresta, ambiente, energia e recursos geológicos, telecomunicações e indústria, 

cuja área de implantação seja igual ou inferior a 40m2” quando cumpram os limites da área estabelecida naquela 

alínea d); 

- Quando se tratem de obras de ampliação as previstas na alínea a) podem ser enquadráveis na alínea f) “Ampliação 

de edificações existentes destinadas a empreendimentos de turismo em espaço rural e de turismo da natureza e a 

turismo de habitação”, no caso da alínea a) considerando a sua vocação de turismo de natureza dada a valorização 

da paisagem e dos produtos agroflorestais que motivam o tema; 

- Quando se tratem de obras de ampliação as previstas nas alíneas b); c); d); i) e j) poderão ser enquadráveis na 

alínea g) “Ampliação de edificações existentes destinadas a usos de habitação e outras não abrangidas pelas alíneas 

e) e f), nomeadamente afetas a outros empreendimentos turísticos, equipamentos de utilização coletiva, etc”; 

- As obras previstas nas alíneas g) poderão ser enquadráveis na alínea h) “Muros de vedação e muros de suporte 

de terras desde que apenas ao limite da cota do terreno, ou até mais 0,20 m acima deste”, desde que cumpridas as 

condições descritas no artigo. 

Relativamente às infraestruturas aplicam-se todas as normas constantes da secção II. 

Relativamente ao setor agrícola e florestal (secção III): 

- As obras previstas nas alíneas j) podem ainda ser enquadráveis na alínea a) “Abrigos para produção agrícola em 

estrutura ligeira” desde que cumpram o estabelecido na alínea. 
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- A abertura de caminhos será enquadrável na alínea e) “Abertura de caminhos de apoio ao setor agrícola e 

florestal”; 

- A plantação ou replantação será enquadrável na alínea f) “Operações de florestação e reflorestação”. 

Relativamente aos equipamentos, recreio e lazer (secção VII): 

- Os equipamentos previstos na alínea h) e i) poderão ser enquadráveis na alínea e) “Espaços verdes equipados de 

utilização coletiva”; 

- Será aplicável o previsto na alínea f) da secção “Abertura de trilhos e caminhos pedonais/cicláveis destinados à 

educação e interpretação ambiental e de descoberta da natureza, incluindo pequenas estruturas de apoio”, podendo 

ser enquadráveis nestas pequenas estruturas de apoio os edifícios e equipamentos previstos nas alíneas c); d), e); 

f); i) e j) do n.º 4 da norma anterior, desde que de pequena dimensão; 

g) Em relação às áreas que integram a RAN poderão ser consideradas os seguintes enquadramentos dos edifícios e 

equipamentos definidos nas alíneas do n.º 4 da norma anterior no previsto no n.º 1 do art.º 22.º do Regime da RAN 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março e cumpridos os atos administrativos devidos, 

nomeadamente os previstos no art.º 23.º e 24.º do mesmo regime para as diferentes utilizações: 

- As obras previstas nas alíneas d) e j) poderão ser enquadráveis na alínea a) “Obras com finalidade agrícola, 

quando integradas na gestão das explorações ligadas à atividade agrícola, nomeadamente, obras de edificação, 

obras hidráulicas, vias de acesso, aterros e escavações, e edificações para armazenamento ou comercialização”, 

uma vez que se considera que, como a recolha de cogumelos e da castanha presumem a obtenção de produtos 

agrícolas, nomeadamente de frutos, logo de recursos agroflorestais, logo com uma componente agrícola; 

considera-se que as instalações sanitárias a instalar tem por fim último o apoio às atividades a implicar na 

exploração, logo estão integradas na sua gestão; 

- Os equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energias renováveis, conforme princípio 

estabelecido no ponto 5 da secção anterior poderão ser enquadradas no âmbito da alínea d); 

- As obras previstas na alínea b) poderão ser enquadráveis na alínea f) “Estabelecimentos industriais ou comerciais 

complementares à atividade agrícola, tal como identificados no regime de exercício da atividade industrial, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro”, quando a temática tiver a ver com os produtos 

gastronómicos endógenos; 

- As obras previstas na alínea a) poderão ser enquadráveis na alínea g) “Estabelecimentos de turismo em espaço 

rural, turismo de habitação e turismo de natureza, complementares à atividade agrícola”; 

- As obras previstas nas alíneas c); e); f); h); i) e j) poderão ser enquadráveis na alínea h) “Instalações de recreio e 

lazer complementares à atividade agrícola e ao espaço rural”; 

h) A classificação como Biótopo Corine implica a integração na estrutura ecológica municipal; todos os edifícios e 

equipamentos descritos no n.º 4 da norma anterior são enquadráveis no previsto no artigo 25.º do PDM onde se 

define o regime de compatibilidade com a estrutura ecológica municipal; 
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i) As áreas que integram o Regime Florestal são classificadas no PDM como Espaço Florestal de Conservação – 

alínea b) do n.º 2 do art.º 30.º do regulamento do PDM; neste contexto são integrados no âmbito dos Espaços 

Florestais, adotando-se o estatuto de uso e ocupação do solo e o regime de edificabilidade previstos para aquela 

categoria de espaço aplicando-se as alíneas a) a e) desta listagem, sendo sempre necessário o parecer do Instituto 

de Conservação da Natureza e Florestas; 

j) Os espaços classificados na Carta de Perigosidade de Incêndios anexa à Planta de Condicionantes com risco de 

incêndios elevado e muito elevado deverão cumprir a alínea b) do n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PDM que 

estabelece as condições gerais de edificabilidade; consideram-se enquadrados pela impossibilidade de edificação 

estabelecida naquela regra os edifícios descritos nas alíneas a) e b) do n.º 4 da norma anterior, considerando-se 

que todos os demais, por não se tratarem de habitação, comércio, serviços ou indústria, não são abrangidos por 

aquela norma, logo é possível a sua concretização; em relação aos edifícios de apoio informativo previsto na alínea 

c) do mesmo n.º 4, considera-se que a atividade ali exercida não poderá ser considerada como serviço, uma vez 

que, por princípio, não será remunerada e limita-se a apresentar dados e informações aos visitantes; 

k) Nas áreas que integram áreas ardidas nos últimos 10 anos, conforme localizadas na Planta de Condicionantes – 

Áreas ardidas do PDM, deverão cumprir o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PDM, 

que estabelece as condições de edificabilidade e garantir o cumprimento das condicionantes previstas na lei, 

especificamente no art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 77/2007, de 12 de março; de forma a dar cumprimento ao 

estabelecido no n.º 1 e n.º 2 do referido art.º 1.º não será possível nestas áreas qualquer dos edifícios previstos nas 

alíneas a); b); c); d); i) e j) ou suas ampliações; todas as restantes são possíveis, uma vez que o contexto definido 

neste NDT garantem que não terá qualquer impacte ambiental negativo, logo não se integrando na alínea b) do n.º 

1 do referido art.º 1.º; 

l) Ainda em relação à defesa da floresta contra incêndios a instalação dos parques de merendas, esplanadas ou 

similares e de fornos e grelhadores de utilização coletiva previstos nas alíneas i) e j) do n.º 4 da norma anterior 

deverão cumprir o estabelecido no Despacho n.º 5802/2014, de 2 de maio que publica o Regulamento das 

especificações técnicas em matérias de defesa da floresta contra incêndios relativas a equipamentos florestais de 

recreio, sendo obrigatório o pedido de parecer prévio favorável da comissão municipal de defesa da floresta 

conforme previsto no art.º 3.º do regulamento e devendo cumprir as especificações técnicas dos equipamentos 

florestais de recreio previstas no art.º 4.º, as condições de acessibilidade previstas no art.º 5.º e demais regras 

previstas naquele regulamento; 

m) Nos espaços de recursos geológicos a recuperação paisagística da exploração deverá ter em consideração a 

temática do NDT de Gradiz. 

2 – A sistematização dos edifícios e equipamentos possíveis de instalar em cada área, considerando as diferentes regras 

descritas no ponto anterior, é definida na carta resumo das classificações dos espaços das áreas que integram a NDT de 

Gradiz e na lista de condições de edificação prevista no anexo I. 
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Norma 4.ª 

Instrumentos de execução 

1 – A concretização e execução das iniciativas previstas no NDT de Gradiz devem ser enquadradas em instrumento 

adequado. 

2 – São instrumentos adequados: 

a) Planos de Urbanização (PU) em espaço rústico conforme possibilidade prevista na alínea b) do n.º 2 do art.º 98.º 

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

territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos 

instrumentos de gestão territorial (RIGT), que refere a possibilidade de implementar um PU em áreas não urbanas 

quando se tratar da “(…) localização de empreendimentos turísticos e equipamentos e infraestruturas associados”; 

b) Plano de Pormenor (PP) na sua modalidade de plano de intervenção no espaço rústico; 

c) Projeto de execução. 

3 – Quando as áreas objeto das intervenções previstas no n.º 4 da norma 2.ª deste NDT estejam devidamente 

infraestruturadas e com os convenientes acessos garantidos, ou quando, no âmbito das próprias propostas, seja possível 

garantir a satisfação de todas as necessidades de infraestruturação para satisfazer as necessidades das edificações ou das 

instalação de equipamentos e espaços de recreio e lazer e, quando essas intervenções definem claramente uma unidade de 

execução coerente, poderão os mesmos ser enquadrados, exclusivamente, por projeto de execução. 

4 – OS PP’s devem ser adotados para definir e estruturar as intervenções e o desenho e coerência global, quando se trate de 

orientar e articular a concretização de diferentes espaços e áreas com diferentes usos. 


