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1. INTRODUÇÃO  

O documento que aqui se apresenta constitui o Relatório Ambiental (RA) da Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) da Revisão do Plano Diretor Municipal (RPDM) de São João da 

Pesqueira. Este relatório tem como objetivo identificar, descrever e avaliar os eventuais efeitos 

significativos no ambiente, resultantes da implementação do plano, ou seja, com a AAE 

pretende-se avaliar e assegurar a sustentabilidade da proposta apresentada na RPDM. 

Desde a instituição do Regime Jurídico da Avaliação Ambiental Estratégica (RJAAE), 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

58/2011, de 4 de maio, que a AAE é de elaboração obrigatória. Este diploma transpõe para o 

ordenamento jurídico nacional os requisitos estabelecidos pela Diretiva n.º 2001/42/CE, de 25 

de junho, vindo confirmar a necessidade de se avaliar os efeitos significativos de determinados 

planos e programas no ambiente.  

O presente documento vem dar cumprimento ao estabelecido na Portaria n.º 277/2015, de 10 

de setembro que estabelece que, juntamente com a proposta do plano, deverá proceder-se à 

apresentação e avaliação do RA. Cumpre-se ainda o definido no n.º 1 do artigo 6.º do RJAAE, 

“Juntamente com o plano ou programa sujeito a avaliação ambiental, a entidade responsável 

elabora um relatório ambiental no qual identifica, descreve e avalia os eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa, as suas alternativas 

razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivo”. 

Ao nível dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), a AAE deve considerar 

as premissas definidas no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT, 

definido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). Este define que os PDM têm de ser 

acompanhados por um relatório ambiental, já que “(…) estabelecem a estratégica de 

desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e 

as demais políticas para a totalidade municipal, presumindo-se por isso que produzem efeitos 

significativos no ambiente” (DGOTDU, 2008:26).  

A avaliação ambiental dos PMOT “(…) deve ser entendida como um procedimento abrangente 

integrado no procedimento de elaboração dos planos, contínuo e sistemático, de avaliação da 

sustentabilidade ambiental (…)” (DGOTDU, 2008:20). 

O presente relatório ambiental está organizado da seguinte forma: introdução (capítulo 1), 

objetivos e metodologia (capítulo 2), objeto de avaliação (capítulo 3), avaliação ambiental 

estratégia da RPDM de São João da Pesqueira (capítulo 4), plano de monitorização (capítulo 

5), fases seguintes do processo (capítulo 6) e por fim as conclusões (capítulo 7). 

Importa ainda referir que, na fase anterior foi elaborado o Relatório de Definição de Âmbito 

(RDA) da RPDM de São João da Pesqueira, que foi sujeito a apreciação das Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE). O RA irá dar continuidade à caracterização 
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da situação atual, através da realização de uma análise tendencial das diferentes alternativas, 

com a finalidade de selecionar a solução preferencial. 
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2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

2.1 OBJETIVOS  

A AAE pode ser entendida, nos termos do artigo 2.º do RJAAE, como a “identificação, descrição e 

avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes de um plano ou programa 

(…)”. Corresponde a um processo integrado no procedimento de tomada de decisão, oferecendo 

uma perspetiva transversal e proporcionando uma abordagem estratégica, que visa incorporar um 

conjunto de valores ambientais, sociais e económicos nessa mesma decisão. 

Assume um caráter contínuo e sistemático, contribuindo para a “adoção de soluções inovadoras 

mais eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo que evitem ou reduzam os efeitos 

negativos significativos no ambiente decorrentes da execução do plano ou programa” (preâmbulo 

do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho). 

Neste sentido, a AAE da RPDM de São João da Pesqueira assumirá como objetivos inerentes à 

sua realização os seguintes (Partidário, 2012:12): 

 “Assegurar uma perspetiva estratégica, sistémica e alargada em relação às questões 

ambientais, dentro de um quadro de sustentabilidade; 

 Assegurar a integração das questões ambientais no processo de decisão, enquanto 

as opções estão em discussão; 

 Analisar, selecionar e justificar situações eficazes para a resolução de 

constrangimentos identificados; 

 Detetar oportunidades e ameaças, avaliar opções de desenvolvimento no plano da 

discussão; 

 Propor programas de seguimento, através de gestão estratégica e monitorização; 

 Assegurar um processo transparente e eficaz de consulta e participação das 

autoridades relevantes e do público interessado; 

 Produzir contextos adequados às futuras propostas de desenvolvimento”.  

Assim sendo, a presente AAE visa reforçar a incorporação das questões ambientais, sociais e 

económicas nas opções do plano, potenciando os impactos positivos e minimizando os negativos, 

através da definição de recomendações e estabelecendo medidas de monitorização que permitam 

identificar e reajustar os efeitos resultantes da implementação da RPDM de São João da 

Pesqueira. 
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2.2 METODOLOGIA  

Considerando que a AAE é um procedimento abrangente, contínuo e sistemático, que deve 

garantir que os efeitos ambientais das soluções adotadas no plano, são tomadas em consideração 

durante a sua elaboração, no sentido de dar resposta à integração da AAE no seu processo, é 

definido um esquema metodológico, de acordo com as orientações do “Guia da Avaliação 

Ambiental dos Planos Municipais do Ordenamento do Território”, publicado pela Direção-Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU, atual Direção-Geral do 

Território).  

Neste contexto, o presente documento corresponde à terceira fase do processo de AAE – 

Relatório Ambiental, apresentando-se na Figura 1 a metodologia de trabalho proposta. 

Figura 1: Metodologia do processo de AAE da RPDM de São João da Pesqueira 
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Para o processo de AAE da RPDM de São João da Pesqueira estabeleceu-se a distinção de cinco 

etapas (Etapa A: Definição de Âmbito; Etapa B: Identificação dos Efeitos Significativos e das 

Opções Alternativas; Etapa C: Relatório Ambiental; Etapa D: Consulta Pública ao Relatório 

Ambiental e Etapa E: Relatório Ambiental Final e Declaração Ambiental), assegurando assim uma 

programação articulada com o processo de elaboração do plano. 

Na Etapa A “Definição de Âmbito” são definidos os Fatores Críticos para a Decisão (FCD), 

identificados os critérios e selecionados os indicadores que estabelecerão o alcance e o nível de 

pormenorização a incluir no RA. Os FCD “constituem as janelas de observação, destinadas a focar 

a atenção sobre o que é realmente importante para a avaliação, seguindo o princípio da 

parcimónia. Os FCD são temas chave, integrados, são os fatores de sucesso ambiental e de 

sustentabilidade na decisão estratégica” (Partidário, 2012:36). Estes surgem pela interseção dos 

seguintes elementos: 

 Quadro de Referência Estratégico (QRE): objetivos de longo prazo estabelecidos 

em matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável a nível internacional, 

europeu e nacional com os quais o PDM estabelece relações; 

 Questões Estratégicas (QE): traduzem os objetivos estratégicos da RPDM; 

 Questões Ambientais (QA): definem o âmbito ambiental relevante, orientado pelas 

questões ambientais (ou fatores ambientais) legalmente definidos no RJAAE e sendo 

ajustados para o alcance e escala do plano. 

Na presente fase ocorre a recolha, sistematização e organização da informação de base e a 

elaboração de cartografia de apoio necessária para o processo de AAE. Assume particular 

importância no processo, uma vez que corresponde à etapa em que se identifica o âmbito e os 

objetivos da avaliação, considerando a minimização/maximização dos efeitos ambientais 

significativos. Como tal, em conjunto com a definição dos FCD, serão estipulados um conjunto de 

critérios, tendo em consideração as especificidades da área de intervenção e o âmbito do plano. 

Os FCD e respetivos critérios serão associados a objetivos que representam a resposta a 

problemas ambientais e procurando garantir um desenvolvimento sustentável, como definido na 

Diretiva 2001/42/CE. 

A definição dos objetivos é um momento imprescindível, uma vez que estes podem condicionar a 

concretização dos objetivos da RPDM de São João da Pesqueira e, caso isto aconteça, orientar o 

estabelecimento de novas alternativas. Serão ainda determinados um conjunto de indicadores 

mensuráveis que determinam o alcance e o nível de informação a incluir no RA e, posteriormente, 

a monitorizar a execução do plano. 

Na Etapa B “Identificação dos Efeitos Significativos e das Opções Alternativas” procede-se 

à verificação das compatibilidades, incompatibilidades e sinergias entre os termos de referência e 

os objetivos do PDM e dos objetivos da avaliação ambiental, para análise das opções e 

alternativas, num quadro legível e participado. São analisadas tendências de evolução de 
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desenvolvimento territorial na área de intervenção do plano, identificam-se ações que possam ter 

efeitos significativos no ambiente, identificam-se estratégias e soluções alternativas de 

desenvolvimento e recomendam-se estratégias ou soluções alternativas.  

Na Etapa C “Relatório Ambiental” procede-se a um conjunto de estudos técnicos com os FCD 

definidos, avaliando-se os diferentes cenários estipulados e definindo-se as oportunidades e os 

riscos resultantes da implementação do plano. Serão verificadas as compatibilidades, 

incompatibilidades e sinergias entre as propostas do plano e as questões ambientais, para se 

proceder à avaliação das várias opções e alternativas. São identificadas as ações do plano que 

possam ter efeitos significativos no ambiente, através do cruzamento das questões ambientais e 

as propostas do plano, permitindo assim verificar compatibilidades e incompatibilidades, 

permitindo identificar eventuais estratégias e soluções alternativas a aplicar, oferecendo uma 

oportunidade de serem reanalisadas as hipóteses inicialmente tomadas. 

Após a avaliação ambiental dos potenciais efeitos resultantes da execução do plano e da definição 

de medidas de minimização dos efeitos negativos e de maximização dos efeitos positivos decorre 

o Programa de Gestão e Monitorização Ambiental, que irá futuramente garantir a avaliação e o 

controlo dos efeitos que a implementação do plano terá no ambiente e no desenvolvimento 

local/regional, isto é, a monitorização ambiental do plano. Este programa visa a definição de 

indicadores mensuráveis enquanto ferramenta essencial na gestão e avaliação das opções 

tomadas, permitindo monitorizar os impactes estratégicos definidos por FCD, resultantes da 

implementação das opções estratégicas do plano. A definição dos indicadores tem em 

consideração a necessidade de estes serem quantificáveis. 

Na Etapa D “Consulta Pública ao Relatório Ambiental” procede-se à elaboração do Relatório 

Ambiental da AAE da proposta final da RPDM de São João da Pesqueira, a submeter a consulta 

pública. A presente fase culmina com a apresentação do Relatório Ambiental da AAE, em 

conformidade com a proposta final do Plano apresentada. 

Na Etapa E “Relatório Ambiental Final e Declaração Ambiental” legitima-se a proposta final do 

Plano e o Relatório Ambiental, onde foram já incluídos os resultados da ponderação da consulta 

pública realizada.  

A Declaração Ambiental (DA) é elaborada na fase posterior à aprovação da proposta de revisão 

do Plano e a sua publicação no Diário da República. Nesse momento, a Câmara Municipal de São 

João da Pesqueira enviará à Agência Portuguesa do Ambiente, na qual deve constar a maneira 

como as considerações ambientais do Relatório Ambiental foram integradas na versão final da 

RPDM de São João da Pesqueira. Além disso, devem ser referidas as observações apresentadas 

pelas ERAE e pela discussão pública e os resultados da respetiva ponderação. Tem de ficar 

explícito como é que as observações foram integradas no processo e, caso não se tenha 

procedido à sua integração, a respetiva justificação. Esta também deve referir as razões que 

fundamentaram a aprovação do plano e as medidas de controlo dos efeitos significativos no 

ambiente decorrente da aplicação da execução do plano revisto.  
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Ainda nesta fase, cumpre-se e executa-se o programa de monitorização que deverá acompanhar 

a concretização do plano. “Um programa de seguimento é parte da fase contínua da AAE. Os 

programas de seguimento devem ser orientados pelas diretrizes de planeamento, gestão e 

monitorização, e desenvolver estudos de avaliação e o envolvimento dos agentes interessados” 

(Partidário, 2012:56). 

Em todo o processo de AAE a participação institucional e pública tem um papel bastante 

importante, devendo este ser acompanhado pelas ERAE às quais interessem os efeitos 

ambientais resultantes da aplicação do plano, podendo ainda incluir a consulta a outras entidades 

relevantes.  

 

2.3 ENVOLVIMENTO PÚBLICO E INSTITUCIONAL  

De acordo com o RJAAE, a AAE requer que antes da aprovação do plano e do respetivo RA, a 

entidade responsável pela sua elaboração promova a consulta das entidades às quais, em virtude 

das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais 

resultantes da sua aplicação. 

O envolvimento das entidades representativas dos interesses a ponderar e a auscultação da 

comunidade sobre as propostas apresentadas são de toda a importância e valor para a avaliação 

ambiental da proposta do plano. 

A Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro, que regula a constituição, a composição e o 

funcionamento das comissões consultivas da elaboração e da revisão dos PDM estabelece, no n.º 

1 do artigo 13.º que, no decurso do procedimento de acompanhamento da elaboração ou da 

revisão do PDM, devem realizar-se, pelo menos, duas reuniões plenárias da comissão consultiva 

de caráter deliberativo. 

Na globalidade do processo de AAE realizam-se três momentos de envolvimento público e/ou 

institucional, que se esquematizam na Figura 2. A participação das ERAE e da comunidade sobre 

a proposta do plano e sobre o processo de AAE é de toda a importância e valor para o processo 

de planeamento. 
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Figura 2: Esquema dos momentos de Envolvimento Público e Institucional  

 

Após a primeira fase, ocorreu a primeira consulta institucional ao Relatório de Definição de Âmbito, 

sendo que esta assume uma grande importância durante o processo de AAE pois, além de visar a 

“aferição do âmbito, objetivos e fatores ambientais e respetivos critérios e indicadores vai 

determinar e orientar, numa segunda fase, as atividades de análise e avaliação das propostas do 

plano” (DGOTDU, 2008:62).   

O envolvimento das ERAE na AAE é crucial para a prossecução do caráter estratégico da 

avaliação ambiental do plano, de modo a que seja garantida a salvaguarda dos valores ambientais 

que recaem sobre a sua tutela específica. No caso específico da AAE da RPDM de São João da 

Pesqueira, as entidades consultadas são as definidas no n.º 3 do artigoº 3.º do RJAAE, 

designadamente: 

 Agência Portuguesa do Ambiente; 

 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; 

 Administração Regional de Saúde do Centro – Sub-Região de Saúde de Viseu; 

 Câmara Municipal de São João da Pesqueira. 
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Para além das supracitadas entidades, propõe-se a consulta das entidades que integram a 

Comissão de Acompanhamento (agora Comissão Consultiva) da RPDM de São João da 

Pesqueira, constituída pelo Aviso n.º 5938/2015, de 1 de junho de 2015, designadamente: 

 Assembleia Municipal de São João da Pesqueira; 

 Direção-Geral do Território; 

 Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

 REN – Redes Energéticas Nacionais; 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes – Delegação Norte e Douro; 

 Direção-Geral de Energia e Geologia; 

 IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação; 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 

 INIR – Instituo de Infraestruturas Rodoviárias; 

 Infraestruturas de Portugal; 

 Direção Regional da Cultura do Norte; 

 Direção-Geral do Património Cultural; 

 Turismo de Portugal; 

 Direção Regional dos Estabelecimentos Escolares — Direção dos Serviços da 

Região Norte; 

 Câmara Municipal de Sernancelhe; 

 Câmara Municipal de Alijó; 

 Câmara Municipal de Penedono; 

 Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães; 

 Câmara Municipal de Tabuaço; 

 Câmara Municipal de Sabrosa; 

 Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. 

A integração do processo de consulta na elaboração dos trabalhos de AAE pretende garantir que 

os contributos das entidades representativas dos interesses a ponderar sejam introduzidos no 

conteúdo da proposta do relatório ambiental. 

Neste seguimento, o RDA da AAE foi apresentado e sujeito a apreciação das entidades aquando 

da realização da 1.ª Reunião da Comissão Consultiva, apresentando-se no Quadro 1 o resumo 

dos pareceres emitidos pelas entidades que se pronunciaram no âmbito da consulta institucional 

realizada ao referido documento, apresentando-se no Anexo A todos os pareceres rececionados. 
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Quadro 1: Resumo dos pareceres emitidos pelas ERAE ao Relatório de Definição de Âmbito 

Entidade Comentário/Sugestão N.º Ponderação 

CCDR-N 

“2.1. Relativamente ao FCD Coesão territorial e 

ordenamento do território, atendendo aos objetivos 

descritos no Quadro 21 (páginas 90 e 91) – Avaliar se a 

proposta do plano contribui para a prevenção e 

minimização das vulnerabilidades e disfunções 

ambientais e se é assegurada a coerência entre as 

condicionantes ao uso do solo e o ordenamento que 

incidem no território – e aos critérios e indicadores que 

lhe correspondem, sugere-se corrigir a designação 

deste FCD, eliminando a referência a coesão territorial e 

integrando, eventualmente, a designação “prevenção de 

riscos”. De facto, afigura-se que o tema coesão territorial 

se enquadra melhor no FCD Estruturação urbana e 

qualidade de vida, faltando, por outro lado, neste FCD, a 

componente de riscos, subjacente aos critérios e 

indicadores definidos.” 

1 

Concorda-se com o exposto, dando-se 

acolhimento à sugestão apresentada. Neste 

sentido, a designação do FCD “Coesão territorial e 

ordenamento do território” foi alterada, passando a 

denominar-se “Ordenamento do território e 

prevenção de riscos”. O critério “Sistema urbano”, 

anteriormente associado ao FCD “Coesão 

territorial e ordenamento do território” foi 

transposto para o FCD “Estruturação urbana e 

qualidade de vida”. 

“2.2. No âmbito do FCD Desenvolvimento territorial e 

competitividade económica, critério Desenvolvimento 

rural, considera-se que, face à preponderância do setor 

primário e das áreas agrícolas no concelho, dos quais 

depende, também a vertente turística e a manutenção 

do património paisagístico e cultural, sugere-se rever os 

objetivos e indicadores previstos no Quadro 22, no 

sentido de a) reforçar o alinhamento com o PDR 2014-

2020; b) integrar, na proposta de PDM, os objetivos e 

medidas coerentes com o reforço da competitividade 

das atividades produtivas do setor primário, incluindo a 

vertente transformadora e indutora da incorporação de 

valor acrescentado, a contenção do declínio e 

envelhecimento populacional, e a defesa dos solos 

produtivos.”  

2 

Concorda-se com o referido. Neste sentido, os 

objetivos apresentados para o critério 

“Desenvolvimento rural” integrante do FCD 

“Desenvolvimento territorial e competitividade 

económica” foram retificados, no sentido de 

acolher as sugestões apresentadas. Foram ainda 

acrescentados novos indicadores de situação e 

avaliação, que permitirão avaliar e controlar os 

efeitos ambientais, relativos ao presente critério, 

decorrentes da implementação do plano. 

“2.3 No capítulo 3 (caracterização do objeto da 

avaliação) recomenda-se que, no desenvolvimento da 

AAE, se acautele a abordagem do Regime Florestal, 

enquanto espaço de aproveitamento dos recursos 

naturais e condicionante legal, bem como a 

caracterização e avaliação da taxa de cobertura e 

eficiência do sistema de recolha e tratamento dos 

resíduos sólidos. Ainda no que se refere à informação 

constante deste capítulo, há a salientar a ausência da 

abordagem das questões da mobilidade-transportes 

públicos, eficiência energética e eficiência hídrica no 

âmbito da urbanização e dos espaços e equipamentos 

públicos e, o combate às alterações climáticas e à 

desertificação/seca, no quadro dos riscos, matérias que 

se recomenda desenvolver, e apresentar no RA.” 

3 

Concorda-se parcialmente com o exposto. A 

caracterização apresentada no Capítulo 3 

corresponde a uma caracterização sumária, que 

visa evidenciar os aspetos fundamentais do 

concelho de São João da Pesqueira. Os pontos 

referidos na sugestão apresentada serão alvo de 

uma abordagem aprofundada no Relatório 

Ambiental, no qual se procederá a uma 

caracterização focada e detalhada da situação 

atual, no âmbito dos critérios que os enquadram.  

“2.4 Atenta a referência à consulta das entidades com 

responsabilidades ambientais específicas (ERAE) e à 

CA da revisão do PDM, recomenda-se que, no RA, 

eventualmente em anexo, sejam transcritos 

resumidamente os contributos e a respetiva 

ponderação, para que fique clara a forma como os 

mesmos foram integrados no RA ou a justificação para o 

não acolhimento.” 

4 

Tal como é referido no parágrafo supra ao 

presente quadro, são aqui transcritos, de forma 

resumida, os contributos efetuados pelas 

entidades que se pronunciaram no âmbito do 

Relatório de Definição de Âmbito, de modo a 

presentar a devida ponderação relativamente aos 

mesmos. Em anexo ao presente documento 

(Anexo A) poderão ser consultados, na íntegra, os 

referidos pareceres.  
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Entidade Comentário/Sugestão N.º Ponderação 

“2.5 Quanto às entidades a consultar, considera-se que 

a DRAPN e a APA-ARH-Norte deveriam integrar as 

ERAE, dada a importância do setor agrícola (vinha) no 

território do concelho, bem como da rede hidrográfica e 

domínio hídrico, designadamente o Rio Douro.” 

5 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já é 

referida como ERAE, e resulta da fusão de 9 

organismos, conforme o estipulado no Decreto-Lei 

n.º 56/2012, de 12 de março, entre os quais as 

Administrações de Região Hidrográfica (ARH), 

pelo que está implícito e assegurada a avaliação 

dos recursos hídricos. Relativamente à DRAPN, 

esta é efetivamente uma entidade muito 

importante, não sendo, contudo, e de acordo com 

o n.º 3 do RJAAE, uma entidade com 

responsabilidades ambientais específicas. Neste 

sentido, a mesma consta como uma das entidades 

que constituem a CA, que são convidadas a 

pronunciarem-se sobre a AAE, não ficando assim 

excluídas deste processo as suas eventuais 

considerações. 

“- deverão ser distinguidos “indicadores de avaliação” de 

“indicadores de monitorização/seguimento”, sendo que 

na sua definição estes deverão ser facilmente 

mensuráveis e representativos, de modo a aferir do 

cumprimento ou não dos objetivos de sustentabilidade. 

A disponibilidade e acesso à informação deverão ser 

tidos em consideração, bem como a periodicidade de 

avaliação e, sempre que aplicável, deverão referenciar-

se metas de desempenho, nomeadamente as derivadas 

de determinações dos documentos constituintes do 

QRE.” 

6 

Concorda-se parcialmente com o exposto. 

Efetivamente, na presente fase são apenas 

apresentados os indicadores de situação e 

avaliação que, conforme é referido, permitirão 

avaliar e controlar os efeitos ambientais 

decorrentes da implementação da proposta do 

plano. A definição dos indicadores de 

monitorização/seguimento constitui um dos 

aspetos a abordar numa fase posterior, 

nomeadamente quando da elaboração do 

Relatório Ambiental, nomeadamente no capítulo 

respeitante ao “Programa de gestão e 

monitorização ambiental”. Neste sentido, o plano 

de monitorização a apresentar irá considerar um 

conjunto de indicadores de 

monitorização/seguimento, acompanhado da 

respetiva unidade de medida de cada indicador, 

da periodicidade de monitorização, da(s) fonte (s) 

de informação e ainda a tendência/meta a atingir 

durante o período de vigência do plano. 

DGEG 

“(…) verificou-se que alguns dos elementos 

apresentados deveriam ser revistos, nomeadamente, 

entre outros, (…) “Avaliação Ambiental Estratégica”, 

uma vez que se considera esta ocasião oportuna para 

aprofundar a caracterização geológica do concelho e 

aferir os impactes socioeconómicos que a eventual 

exploração desses recursos poderá representar. 

Alerta-se ainda para o facto de, à data, existirem duas 

empresas com concessão atribuída pelo Estado 

Português para exploração experimental (e uma outra 

com um pedido para o mesmo tipo de concessão), não 

se tendo detetado qualquer referência destas situações 

nos documentos apresentados.” 

7 Idem ao comentário n.º 3. 

DRCN 

“Como Indicadores de Avaliação destaca-se a 

identificação dos imóveis classificados, em vias de 

classificação e outros imóveis de interesse patrimonial, 

assim como a definição de “medidas de proteção e 

valorização” desses bens, e a implementação de 

“atividades de promoção e valorização do património e 

da cultura e identidade locais”, as quais deverão ser 

devidamente especificadas e caracterizadas em fase 

subsequente do presente estudo.” 

8 

Concorda-se com o explanado, sendo que, tal 

como sugerido, as questões referidas serão 

devidamente especificadas e caracterizadas numa 

fase posterior, nomeadamente aquando da 

elaboração do Relatório Ambiental.   
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Entidade Comentário/Sugestão N.º Ponderação 

ICNF 

“No FCD “Proteção e valorização do património 

ambiental e dos recursos naturais” – critério “Recursos 

florestais”, o indicador que explicita “espécies 

autóctones” deverá antes explicitar “espécies florestais 

protegidas” ou, mais simplesmente, “povoamentos 

florestais com sobreiro e azinheira”. Por outro lado, 

sugere-se a inclusão de um indicador relativo à área 

detentora de PGF (Planos de Gestão Florestal).” 

9 

Os indicadores referentes ao critério “Recursos 

Florestais” foram reformulados tendo em 

consideração as observações transcritas no 

parecer da entidade e também tendo em 

consideração os esclarecimentos prestados no 

âmbito da reunião setorial realizada no dia 02 de 

fevereiro de 2016.  

Desta forma introduz-se critérios que tenham em 

curso as orientações do PROF-D. 

IP 

“No documento apresentado foram ainda identificadas 

as seguintes questões que carecem de 

revisão/correção: 

1. Referida a “Estradas de Portugal, SA (Direção de 

Estradas de Viseu)” como uma das entidades que 

compõe a CA, sendo atualmente a IP, SA; 

2. É referida a “Rede Regional”, no capítulo Rede Viária 

e Acessibilidades, devendo ser considerados os 

comentários precedentes quanto a esta questão; 

3. No capítulo Objetivos/Questões Estratégicas é 

referido o traçado de novas infraestruturas viárias 

(nomeadamente de novas variantes com caráter 

intermunicipal), devendo também aqui ser considerados 

os comentários anteriores relativos ao Plano de 

Proximidade 2015-2019; 

Também no Anexo B – Quadro de Referência 

Estratégico de Âmbito Nacional, é elencado o PRN, 

segundo o qual “Em articulação com os instrumentos de 

ordenamento do território são previstas variantes e 

circulares nos principais centros urbanos para acesso 

aos corredores nacionais de grande capacidade, 

melhorando as condições de circulação, comodidade e 

segurança do tráfego gerado nesses locais”, devendo 

igualmente ser considerados os comentários anteriores 

relativos ao Plano de Proximidade 2015-2019.” 

10 

Concorda-se com o exposto, pelo que se 

procedeu ao acolhimento das sugestões 

apresentadas.  

TP 

“Na Avaliação Ambiental Estratégica julga-se que 

poderá ser melhor reorganizada a informação relativa 

aos empreendimentos turísticos classificados no 

concelho de São João da Pesqueira, ou seja o “Quadro 

16” deverá agrupar todos os empreendimentos turísticos 

classificados referidos no Quadro 18”, e o “Quadro 17” 

deverá também englobar todos os estabelecimentos de 

alojamento local (…).” 

11 

A informação relativa aos empreendimentos 

turísticos classificados no concelho de São João 

da Pesqueira foi reorganizada, tendo-se procedido 

à correção dos respetivos quadros. Esta 

atualização foi realizada em conformidade com o 

documento elaborado pelo Município de São João 

da Pesqueira, no âmbito da revisão do PDM, 

designadamente “Relatório dos Estudos de 

Caracterização do Território”, de dezembro de 

2015. 

 

Após consulta ao RDA da AAE, segue-se a apresentação do Relatório Ambiental, que foi sujeito a 

apreciação, juntamente com os restantes elementos que compõe o Plano, das entidades aquando 

da realização da 3.ª Reunião da Comissão Consultiva (6 de junho de 2017), apresentando-se no 

Quadro 2 o resumo dos pareceres emitidos pelas entidades que se pronunciaram, apresentando-

se no Anexo B todos os pareceres rececionados. 
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Quadro 2: Resumo dos pareceres emitidos pelas ERAE ao Relatório Ambiental 

Entidade Comentário/Sugestão N.º Ponderação 

ICNF 

“Página 29 – No QRE, importa discriminar o Plano 

Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios, face 

aos condicionalismos que o mesmo exerce sobre o 

PMDFCI, nomeadamente quanto ao traçado da RPFGC” 

12 
Concorda-se com o explanado, sendo que, tal 

como sugerido, foi introduzido o Plano Distrital de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios no QRE. 

“Páginas 39/40 – Subsistem algumas dificuldades de 

leitura quanto às implicações das SRH demarcadas pelo 

PROF-D. 

Já se referiu que a SRH “Douro” apresenta, como 

função ou prioridade principal, o Recreio, 

Enquadramento e Estética da Paisagem. 

Ora sendo esta a função principal, os espaços florestais 

englobados por esta SRH devem ser classificados como 

espaços florestais com funções predominantes de 

recreio e valorização da paisagem (Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto). 

Havendo necessidade e/ou vantagens de autonomizar 

uma outra subcategoria de espaços florestais nesta 

SRH, deverá essa autonomização resultar da segunda 

função prioritária (veja- se o referido a propósito da 

Planta de Ordenamento Florestal), o que originaria os 

espaços ocupados por sistemas silvopastoris ou mesmo 

espaços mistos de uso silvícola. 

No caso da SRH “Beira Douro”, como a função principal 

é a Proteção, e como a subcategoria explicitada pelo 

DR15/2015 que mais se identifica com essa 

funcionalidade é a dos espaços florestais de proteção 

do solo e da água (subfunção algo limitada 

espacialmente), é adequado autonomizar também a 

subcategoria de espaços florestais de produção 

(autonomização esta de pertinência acrescida, uma vez 

que a função de produção é a segunda prioridade da 

SRH). 

Pelo exposto, importa reformular as referências feitas às 

subcategorias de espaços florestais presentes em cada 

SRH, corrigindo os lapsos existentes.” 

13 

Concorda-se com o explanado, sendo que este 

ponto foi reformulado em conformidade com a 

Planta de Ordenamento Florestal e Regulamento 

da RPDM de São João da Pesqueira. 

“Página 125 – Contrariamente ao que o Mapa 21 induz, 

o Perímetro Florestal “Penedono” não se estende à 

freguesia de Riodades nem junto ao limite SE da 

freguesia de Paredes da Beira” 

14 

Apesar de induzir a esse erro, no texto é indicado 

que o Perímetro Florestal “Penedono” 

“sobrepondo-se à área de baldios existentes na 

União de Freguesias de Trevões e Espinhosa e na 

freguesia de Paredes da Beira”, não existindo 

referências à freguesia de Riodades nem ao limite 

SE da freguesia de Paredes da Beira. 

“Página 171 (Anexo C) – onde se lê “Assegurar a 

planificação e a Gestão florestal sustentável das áreas 

públicas e privadas com especial atenção para a 

planificação e gestão de Áreas Protegidas” deve ler-se 

“Assegurar a planificação e a Gestão florestal 

sustentável dos espaços florestais”.” 

15 

A frase refere-se a um dos objetivos estratégicos 

do PROF-D, retirado do Regulamento do Plano 

Regional de Ordenamento Florestal do Douro 

(Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de 

janeiro) – alínea d) do n.º 3 do artigo 5.º. 
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Entidade Comentário/Sugestão N.º Ponderação 

“Considerando o enquadramento legal dado pelo DL 

232/2007, de 15 de junho, alterado pelo DL nº 58/2011, 

de 4 de maio, que estabelece o regime a que fica sujeita 

a Avaliação dos Efeitos de Determinados Planos e 

Programas no Ambiente, no respeitante aos FCD, estão 

ausentes os valores naturais (particularmente de fauna 

e flora) e biodiversidade como áreas de avaliação, pelo 

que estas componentes devem ser tidas em 

consideração pelo seu papel na qualidade ambiental e 

na conservação da natureza, não sendo de escamotear 

o peso económico que esta área poderá ter no contexto 

regional, sugerindo-se que a mesma seja visada entre 

os FCD já definidos, por exemplo, no âmbito do FCD 

“Proteção e Valorização do Património Ambiental e dos 

Recursos Naturais “ ou mesmo do FCD “Turismo e 

Identidade Cultural”.” 

16 

Sugestão não acolhida, uma vez que os critérios 

de avaliação e os respetivos objetivos e 

indicadores foram já sujeitos a apreciação a 

quando a consulta institucional do RDA, pelo que 

se considera desacuado a solicitação da inclusão 

de novos critérios a quando da apresentação do 

RA nesta fase final e após consulta institucional. 

Mais se acrescenta que a avaliação dos valores 

naturais não está ausente, uma vez que ela é feita 

no critério recursos naturais e paisagem. 

“No FCD “Proteção e Valorização do Património 

Ambiental e dos Recursos Naturais” – critério “Recursos 

florestais”, o indicador que explicita “espécies 

autóctones” deverá antes explicitar “espécies florestais 

protegidas” ou, mais simplesmente, “povoamentos 

florestais com sobreiro e/ou azinheira”. Por outro lado, 

sugere-se a inclusão de um indicador relativo à área 

detentora de PGF (Planos de Gestão Florestal).” 

17 

Além das observações já realizadas no 

comentário 9, clarifica-se que o que se pretende 

avaliar são as espécies autóctones e não apenas 

as espécies protegidas, uma vez que a 

biodiversidade e qualidade ambiental não é dada 

apenas pelas espécies protegidas. 

APA 

“No que respeita ao Quadro de Referência Estratégico 

sugere-se ter em conta os seguintes Planos e 

Programas: 

- Plano Nacional para as Alterações Climáticas informa-

se sobre a existência do último plano que será o PNAC 

2020-2030. 

- Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC), 

aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho (…); 

- ENAAC 2020 que corresponde à 2.ª fase da 

Estratégica Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas, conforme a RCM n,º 56/2015, de 30 de julho; 

 - Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro 

(…), em vez do anterior Plano de Gestão da Bacia 

Hidrográfica, a que é feita referência; 

- Estratégia Nacional para o Ar 2020 (…); 

Salienta-se a necessidade de que os Planos e 

Programas mencionados no Relatório Ambiental façam 

referência aos seus períodos de vigência de modo a que 

se possa saber se se encontram atualizados.” 

18 

Foram introduzidos os programas e planos 

sugeridos no QRE. Mais se refere que foram ainda 

identificados os períodos de vigência dos 

programas e planos identificados no QRE. 

“De acordo com as Boas Práticas para a AAE 

recomenda-se que sejam identificadas as autoridades 

ambientais e de saúde a consultar, bem como o público-

alvo e as ONG que eventualmente se poderão 

pronunciar sobre este relatório” 

19 

Neste processo de AAE, foram consultadas, além 

das ÊRAE identificadas no n.º 3 do artigoº 3.º do 

RJAAE, todas as restantes entidades que fazem 

parte da Comissão Consultiva, como está 

explanado no ponto “2.3. Envolvimento Público e 

Institucional” do presente documento. Em relação 

ao público-alvo, este mesmo relatório será 

colocado a consulta pública, podendo o mesmo 

ser alvo de apreciação por parte de toda a 

população. 
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Entidade Comentário/Sugestão N.º Ponderação 

“Constatou-se que no Relatório Ambiental em 

apreciação não foram apresentadas e avaliadas as 

várias alternativas ao plano, contrariamente ao que seria 

expectável, pois um dos pontos de grande interesse da 

AAE será o acompanhamento da discussão dessas 

mesmas alternativas” 

20 

Durante todo o processo da AAE foram avaliadas 

as alternativas disponibilizadas pelo Município, 

mas tendo em consideração as orientações legais 

e sectoriais impostas às revisões dos PDM, existe 

pouca autonomia aos Município para formulação 

de alternativas. 

“Em consonância com o “Guia das melhores práticas 

para a avaliação ambiental” recomenda-se que os 

critérios de avaliação sejam limitados a dois por FCD, e 

que os critérios de avaliação sejam por sua vez também 

limitados a dois ou três por critério de avaliação, de 

modo a que seja possível manter o foco estratégico” 

21 

Sugestão não acolhida, uma vez que os critérios 

de avaliação e os respetivos objetivos e 

indicadores foram já sujeitos a apreciação a 

quando a consulta institucional do RDA.  

CCDR-N 

“1. - Na introdução, é referida a elaboração de um 

Relatório de Progresso após a auscultação das ERAE 

que se crê não ter sido produzido enquanto tal, e o 

documento é apresentado como uma a versão do RA 

em desenvolvimento (pág. 11 e 12).” 

22 

Efetivamente após a receção dos pareceres 

emitidos das ERAE ao RDA, foi elaborado um 

relatório de seguimento (e não Relatório de 

Progresso), contudo o mesmo não foi sujeito a 

nenhuma consulta institucional. Assim para não 

gerar confusão, foi retirada a menção a este 

relatório. 

“2. - Todas as referências ao Programa Operacional de 

Valorização Territorial (POVT) estão desatualizadas. 

Deveriam ter sido analisados os Programas 

Operacionais do atual período de programação 2014-

2020, designadamente aqueles mais relevantes em face 

das propostas contidas na RPDM, como sejam o 

POSEUR e o Norte 2020.” 

23 

Foi retirado o Programa Operacional de 

Valorização Territorial e introduzido o Programa 

Operacional Regional do Norte (Norte 2020). 

“3. - Há um erro na identificação das opções contidas no 

PNPOT para o desenvolvimento do território do Douro e 

Alto Trás-os-Montes (pág. 158).” 

24 Tratou-se de lapso, já foi corrigido. 

“- No FCD 1 – Proteção e Valorização do Património 

Ambiental e dos Recursos Naturais 

No critério Recursos florestais 

- Floresta ocupada por povoamentos de espécies 

autóctones (ha)  

Para além da área (ha) deveria ser apresentado 

também em percentagem (%). A periodicidade surge 

como bienal, mas julga-se que apenas nos Inventários 

Florestais Nacionais esta informação é levantada. 

- Manutenção de sistemas agrícolas e florestais com 

particular interesse para a conservação da natureza 

(N.º) 

Como não há referências anteriores, não se entende a 

que se refere. Também convém especificar qual a fonte 

de informação. Será a COS? Se assim for, a frequência 

de reporte tem que acompanhar a de produção da 

cartografia. 

- Ações de manutenção e preservação dos espaços 

florestais (N.º)   

Acrescentar a área objeto de intervenção (ha).” 

25 

Concorda-se com o exposto, pelo que se 

procedeu ao acolhimento das sugestões 

apresentadas e à revisão dos indicadores de 

forma a especificar os mesmos. 
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Entidade Comentário/Sugestão N.º Ponderação 

“No critério Recursos naturais e paisagem 

- Percursos pedestres e de interpretação da natureza 

(N.º)  

Acrescentar o tipo de intervenção (construção, 

beneficiação, sinalização, … e a respetiva extensão (m 

linear). 

- Medidas de valorização e requalificação paisagística 

(N.º)  

Acrescentar a área intervencionada (ha).” 

26 

Concorda-se com o exposto, pelo que se 

procedeu ao acolhimento das sugestões 

apresentadas. 

“No critério EEM 

- Uso e ocupação das áreas da EEM (usos do solo 

favoráveis à conservação da natureza) (%)  

Deve ser precisado pois não se entende o que será 

avaliado. Sendo que a fonte identificada é a CMSJP, o 

foco será na EE Urbana?” 

27 
Concorda-se com o exposto, foi revisto o 

indicador. 

“No FCD 2 – Desenvolvimento Territorial e 

Competitividade Económica 

No critério Atividades económicas é referida como 

entidade GEE que não consta do índice de acrónimos. 

Qual é a fonte de informação que se pretende utilizar?” 

28 

A fonte refere-se ao Gabinete de Estratégia e 

Estudos, do Ministério de Economia. Já foi 

incluído o acrónimo no respetivo índice. 

“No FCD3 - Turismo e Identidade Cultural 

No critério Turismo surge:  

- Intensidade Turística (%)  

O descritivo não corresponde ao indicador do INE que 

descreve Intensidade turística como o  “Rácio entre o 

número de dormidas e a população residente, por NUTS 

III”.  

- Estado de conservação do património classificado e 

arqueológico (N.º)   

Devia permitir acompanhar a evolução do património: 

em n.º de ocorrências objeto de classificação e em 

estado de conservação.” 

29 
Concorda-se com o exposto, foram revistos os 

indicadores. 

“No FCD 4 – Estruturação Urbana e Qualidade de Vida 

No Critério Sistema Urbano  

- Licenciamentos (N.º)  

Devem distinguir-se os licenciamentos para novas 

construções e os licenciamentos para reabilitação.” 

30 

Concorda-se com o exposto, pelo que se 

procedeu ao acolhimento das sugestões 

apresentadas. 

“No Critério Requalificação dos espaços urbanos  

- Ações de intervenções no espaço público (N.º)   

Devem ser incluídos os indicadores que constam do 

POR Norte para a concretização das ARU: 

"O.06.05.03.C – Espaços abertos criados ou reabilitados 

em áreas urbanas; - O.06.05.04.C – Edifícios públicos 

ou comerciais construídos ou renovados em áreas 

urbanas".” 

31 

Concorda-se com o exposto, pelo que se 

procedeu ao acolhimento das sugestões 

apresentadas. 
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Entidade Comentário/Sugestão N.º Ponderação 

“No FCD 5 – Ordenamento do Território e Prevenção de 

Riscos 

O critério vulnerabilidade ambiental só inclui indicadores 

para qualidade da água e focos de contaminação, o que 

parece muito redutor quando se tem conta as 

dimensões identificadas, designadamente: zonas de 

elevada suscetibilidade à erosão, áreas ameaçadas 

pelas cheias, áreas de risco elevado e muito elevado de 

incêndio.  

Recomenda-se que sejam acrescentados indicadores 

para as dimensões em falta.” 

32 

Concorda-se com o exposto, foram incluídos 

novos indicadores de forma a alargar a análise 

para as dimensões identificadas no critério. 

“No critério Condicionantes ao uso do solo 

- Medidas que garantam a sobrevivência de espécies 

prioritárias e relevantes (N.º)  

Convém especificar melhor que medidas estão em 

causa, dado que não há referências anteriores que 

permitam perceber a que se referem.” 

33 Tratou-se de um lapso, foi retirado o indicador.  

“Quanto ao RNT, atendendo a que sua função é 

“sumarizar e traduzir, em linguagem não técnica, o 

conteúdo do RA da AAE, tornando este documento mais 

acessível a um grupo mais alargado de interessados”, 

sugere-se que a informação seja apresentada de forma 

mais sintética mas acompanhada dos mapas que 

ilustram os aspetos essenciais da avaliação, o que 

facilitará a apreensão por parte do público em geral.” 

34 
Concorda-se com o exposto, foi revisto a forma de 

apresentação da informação no RNT. 
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3. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

De acordo com Partidário (2012:63), o objeto de avaliação “identifica o que está a ser avaliado, 

normalmente associado aos principais objetivos e opções estratégicas considerados no processo 

de decisão”. O objeto da presente avaliação ambiental estratégica é a RPDM de São João da 

Pesqueira, sendo avaliadas as estratégias de desenvolvimento e as opções que traduzem os 

objetivos consideradas para o plano. 

De acordo com o RJIGT, o PDM tem como objetivo estabelecer a estratégia de desenvolvimento 

territorial, a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas 

urbanas e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal, garantindo a 

necessária integração e articulação com orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional e regional. O modelo de organização espacial do território municipal 

tem tradução, em concreto, na classificação e a qualificação do solo e respetivas normas 

regulamentares. 

Neste contexto a AAE da RPDM de São João da Pesqueira, para além de considerar os objetivos 

estratégicos delimitados em vários documentos baseia-se, nesta fase, no relatório de 

fundamentação da revisão do PDM, da avaliação do PDM em vigor, dos estudos de 

caracterização do território e da situação atual e ainda o Programa de Execução da revisão do 

PDM. 

 

3.1 ANTECEDENTES 

O PDM de São João da Pesqueira atualmente em vigor foi publicado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 62/94, de 4 de agosto, alterado pelo Aviso n.º 8734/2013, de 9 de julho e pelo 

Aviso n.º 1796/2017 de 15 de fevereiro de 2017, assume como principais objetivos: 

1. Reforçar as características de São João da Pesqueira como principal centro 

urbano municipal, potenciando as interdependências com Alijó e o eixo 

Lamego/Vila Real – criação de novas áreas urbanizadas devidamente equipadas 

com valências diversificadas, criação de zonas públicas cuidadas, disponibilização 

de solo para implantação de atividades económicas, elaboração de planos 

urbanísticos (inclusivamente nas áreas industriais), diversificação do emprego, 

requalificação de alguns pontos de conflito na rede viária, apoio à criação de 

empresas; 

2. Considerar o papel fundamental do setor vitivinícola e de algumas produções 

agrícolas (culturas permanentes), sem esquecer que os motores do aumento do 

emprego desejáveis são os setores secundário e terciário – arborização de áreas 

nuas e disponíveis, utilizando florestação de uso múltiplo, reconversão da cultura 
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florestal de parte das áreas indevidamente entregues à cultura agrícola, condução, 

tratamento e exploração dos povoamentos existentes com melhores técnicas, 

construção e beneficiação das infraestruturas de apoio, prevenção e proteção 

contra fogos; 

3. Satisfazer de forma qualitativa as necessidades básicas da população 

(acessibilidade, infraestruturas, equipamentos), quer das zonas rurais quer dos 

aglomerados urbanos; 

4. Proteger e valorizar os valores históricos, culturais e ambientais, como recursos 

naturais do município – salvaguardar e valorizar o património nas suas diversas 

vertentes – arquitetónico, paisagístico (como a utilização do granito, do xisto e da 

lousa, as paisagens planálticas, as áreas florestais, os principais vales e 

cumeadas, as vertentes dos principais cursos de água) -, promover a elaboração 

de estudos de reabilitação, construção de uma nova imagem urbana, execução e 

implementação de um plano específico para o turismo rural e para a criação de 

novas áreas de caça e pesca associativa.  

Para além do PDM, existem ainda mais três instrumentos de ordenamento municipal em vigor: 

 Plano de Pormenor de Salvaguarda de Vale de Figueira, aprovado pelo Aviso n.º 

18396/2008, de 23 de junho;  

o 1.ª Retificação: aprovada pela Retificação n.º 1538/2008, de 8 de junho.   

 Plano de Pormenor de Salvaguarda de Casais do Douro, aprovado pelo Aviso n.º 

18270/2008; 

 Plano Geral de Urbanização de São João da Pesqueira, aprovado pela Declaração 

n.º 26-02-1974, de 26 de fevereiro de 1974. 

 

 

3.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ENQUADRAMENTO  

O concelho de São João da Pesqueira situa-se na região norte, na NUT III - Douro, integrando-se 

administrativamente no distrito de Viseu. Com a recente reorganização administrativa territorial 

das freguesias, expressa na Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, este município passou a ser 

constituído por 11 freguesias, apresentando uma área total de 266,11 km
2
. 
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Quadro 3: Freguesias do concelho de São João da Pesqueira e respetiva área  

Freguesia Área (km
2
) 

Castanheiro do Sul 20,40 

Ervedosa do Douro 40,24 

Nagozelo do Douro 7,89 

Paredes da Beira 20,56 

Riodades 20,07 

Soutelo do Douro 17,80 

Vale de Figueira 16,47 

Valongo dos Azeites 4,56 

União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões 53,27 

União das freguesias de Trevões e Espinhosa 30,13 

União das freguesias de Vilarouco e Pereiros 34,74 

Concelho de São João da Pesqueira 266,11 

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portuga 2014 (CAOP 2014), Direção Geral do Território, 2014. 

Este encontra-se limitado a norte pelo concelho de Alijó e de Carrazeda de Ansiães, a este pelo 

concelho de Vila Nova de Foz Côa, a sueste por Penedono, a sul por Sernancelhe, a oeste por 

Tabuaço e a noroeste por Sabrosa (Mapa 1).  

Mapa 1: Enquadramento geográfico e administrativo do concelho de São João da Pesqueira  

 

Fonte: GeoAtributo, 2015. 
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3.3 OBJETIVOS/QUESTÕES ESTRATÉGICAS  

O município de São João da Pesqueira identifica, no documento de fundamentação da RPDM, os 

seguintes aspetos, como correspondendo às questões de maior relevância para o território 

concelhio (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:4): 

 “Alguns dos aglomerados urbanos necessitam ajustar os seus limites face ao 

crescimento e desenvolvimento; 

 É necessário eventualmente criar pólos industriais, bem como ajustar os limites dos 

existentes; 

 Deve definir-se novos critérios de localização e distribuição de atividades turísticas, 

face à crescente procura dos equipamentos nesta região; 

 Deve rever-se os princípios e regras de preservação do património cultural.” 

Tendo estas questões em consideração, foram definidos um conjunto de objetivos na presente 

RPDM de São João da Pesqueira, reagrupados segundo uma lógica de diferenciação do seu grau 

de amplitude, que começa por aqueles que cumprem objetivos essencialmente instrumentais (a 

cumprir com o próprio procedimento de revisão do plano), seguindo-se outros que tanto se 

deverão refletir nas opções de ordenamento territorial como servir de enquadramento a políticas 

de atuação do Município, e finalmente aqueles que versam essencialmente domínios imateriais 

dessas mesmas políticas (número 2 do artigo 2.º da proposta do regulamento da RPDM): 

 “Ajustar o plano à realidade do concelho, nomeadamente através da correção de 

situações desadequadas às necessidades e anseios da população; 

 Proceder à articulação do PDM com os Instrumentos de Gestão Territorial de 

hierarquia superior que abrangem o concelho, nomeadamente o Plano de 

Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo, o Plano Intermunicipal de 

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro e Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Douro. 

 Ajustar os perímetros urbanos numa orientação mais conducente com as 

orientações de ordem superior; 

 Definir novos critérios de localização e distribuição de atividades turísticas; 

 Rever os princípios e regras de preservação do património cultural, e estudar a 

proteção e valorização de algum património etnográfico característico do concelho; 

 Enquadrar e estudar a viabilidade de alguns investimentos programados; 

 Proceder à compatibilização da realidade do concelho e das propostas de 

ordenamento com a delimitação da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva 

Ecológica Nacional; 
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 Especificar um modelo estratégico de atuação que estabeleça ações distintas para a 

promoção de um desenvolvimento equilibrado do concelho, tendo em atenção a sua 

diversidade territorial e as mudanças operadas nos últimos anos; 

 Definir e disponibilizar um quadro normativo e um programa de investimentos 

adequados ao desenvolvimento do concelho; 

 Considerar o traçado de novas infraestruturas viárias (nomeadamente de novas 

variantes com carácter intermunicipal) na definição de uma proposta de 

ordenamento; 

 Regulamentar a integração paisagística de edificações de apoio às atividades 

agrícola e industrial; 

 Promover a requalificação de alguns aglomerados e de zonas de construção 

clandestina; 

 Estabelecer um ordenamento adequado e equilibrado que seja articulado com os 

concelhos vizinhos evitando descontinuidades territoriais.” 

A identificação das Questões Estratégicas tem como objetivo definir as intenções e o alcance do 

plano e perceber qual é o seu potencial estratégico e as suas implicações ambientais. Estas são 

consideradas elementos estruturantes, permitindo descrever quais os principais objetivos da 

RPDM de São João da Pesqueira e a sua contribuição para a definição dos FCD.  

A identificação foi realizada atendendo aos objetivos definidos para a RPDM de São João da 

Pesqueira, bem como os objetivos que convergem para atingir o desenvolvimento sustentável, 

anteriormente apresentados, e apoiada no Quadro de Referência Estratégico, que enquadra 

estrategicamente a elaboração do plano. 

Deste modo, foram identificadas um conjunto de QE que representam os vetores de estruturação 

da AAE e que, juntamente com as Questões Ambientais seguidamente apresentados, constituirão 

a estrutura fundamental da avaliação.  

Assim, as Questões Estratégicas para o concelho de São João da Pesqueira são as seguintes: 

 Apostar na intensificação da economia local, através de um quadro normativo e um 

programa de investimentos adequados; 

 Preservação da identidade local, através da valorização do património cultural e 

etnográfico, contribuindo para a promoção e desenvolvimento do setor turístico; 

 Apostar na preservação da paisagem, através de medidas de integração 

paisagística.  
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4. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 

REVISÃO PDM DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 

Considerando que a AAE é um procedimento de acompanhamento contínuo e sistemático de 

avaliação e que esta é parte integrante do procedimento de revisão do plano, é fundamental 

que haja um contínuo diálogo entre as equipas responsáveis pela RPDM e pela AAE, onde o 

acompanhamento e participação das ERAE e das outras entidades interessadas no plano são 

fundamentais.  

 

4.1 QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO  

Para a AAE da RPDM de São João da Pesqueira foram identificados e analisados os 

instrumentos de ordenamento do território de âmbito nacional, regional e local, que 

estabelecem objetivos e/ou metas de sustentabilidade e que enquadram estrategicamente o 

plano (Anexo D).  

No Quadro 4 apresentam-se os instrumentos de planeamento identificados, ressalvando-se 

que não se pretende listar exaustivamente todos os planos e/ou programas que enquadram 

potencialmente o PDM de São João da Pesqueira, mas apenas aqueles que efetivamente 

apresentam objetivos e/ou metas relevantes para a área de intervenção e que são adequados 

à escala e âmbito do referido plano. 

Quadro 4: Quadro de Referência Estratégico do PDM de São João da Pesqueira  

Âmbito  Instrumentos de Politicas Públicas 

Nacional 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Plano Nacional da Água (PNA) 2015 

Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 (PNUEA) 

Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000) 

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) 

Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC) 

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE 2016) 

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) 

Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade 2025 (ENCNB) - 

Revisão 

Estratégia Nacional para a Proteção Social e a Inclusão Social (ENPSIS) 2008-2010 

Estratégia Nacional para as Florestas (ENF)  

Estratégia Nacional dos Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) 2007 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI 3+) 

Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural (PENDR) 2007-2013 
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Âmbito  Instrumentos de Politicas Públicas 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 2014-2020 (PANCD)  

PENSAAR 2020 – Uma nova estratégia para o setor de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais  

Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020) 

Programa Nacional das Alterações Climáticas 2020-2030 (PNAC 2020-2030) 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRHD) 

Plano de Ordenamento das Albufeiras de Régua e Carrapatelo (POARC) 

Turismo 2020 – Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal  

Agenda Regional do Turismo – Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Norte 

de Portugal (ART-N) 

Plano de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2014-2020) 

Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro (PDTVD) 2007-2013 

Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020) 

Estratégia Nacional para o Ar 2020 (ENAR 2020) 

Regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N) - proposta 

Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020) 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF-D) 

Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI) 

Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil (PDEPC) 

Intermunicipal Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV) 

Municipal 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) 

 

Tendo em conta o exposto, e após uma refletida análise dos objetivos dos planos e programas 

selecionados para o QRE da RPDM de São João da Pesqueira, efetuou-se a uma análise de 

convergência entre estes e as QE identificadas, cujos resultados se dispõem no Quadro 5. 
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Quadro 5: Convergência entre os instrumentos do QRE e as QE do PDM de São João da Pesqueira 

QRE 

Questões Estratégicas do PDM de São João da Pesqueira 

Apostar na intensificação da economia local, 
através de um quadro normativo e um programa 

de investimentos adequados 

Preservação da identidade local, através da valorização do 
património cultural e etnográfico, contribuindo para a 

promoção e desenvolvimento do setor turístico 

Apostar na preservação da paisagem, 
através de medidas de integração 

paisagística 

Nacional 

PNPOT       

PNA     

PNUEA     

PRN 2000     

PNDFCI     

PNEPC     

PNAEE 2016     

ENDS 2015     

ENCNB     

ENPSIS      

ENF     

ENEAPAI      

PETI 3+     

PENDR      

PANCD      

PENSAAR 2020     

PERSU 2020     

PNAC 2020-2030     
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QRE 

Questões Estratégicas do PDM de São João da Pesqueira 

Apostar na intensificação da economia local, 
através de um quadro normativo e um programa 

de investimentos adequados 

Preservação da identidade local, através da valorização do 
património cultural e etnográfico, contribuindo para a 

promoção e desenvolvimento do setor turístico 

Apostar na preservação da paisagem, 
através de medidas de integração 

paisagística 

PGRHD      

POARC      

TURISMO 2020      

ART-N      

PDR 2014-2020      

PDTVD      

QEPiC      

ENAAC 2020      

ENAR 2020      

Regional 

PROT-N       

PROF-D     

Norte 2020       

PDEPC     

PDDFCI     

PIOT-ADV       

Municipal 

PMDFCI     

PMEPC     
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4.2 QUESTÕES AMBIENTAIS 

As Questões Ambientais (QA) ou Fatores Ambientais “definem o âmbito ambiental relevante, 

ajustados ao tema, contexto e escala do objeto da avaliação, tendo por base questões 

legalmente estabelecidos” (Partidário, 2012:63). Estas questões ambientais contribuem para a 

identificação de problemas e de potencialidades e, desse modo, contribuem para a 

identificação dos FCD (Partidário, 2012). Neste sentido, em conformidade com a alínea e) do 

n.º 1 do artigo 6.º do RJAAE, as QA a considerar no processo de AAE são os seguintes: 

 Biodiversidade;  

 População; 

 Saúde humana; 

 Fauna; 

 Flora; 

 Solo; 

 Água; 

 Atmosfera; 

 Fatores climáticos; 

 Bens materiais; 

 Património cultural, incluindo 

o património arquitetónico e 

arqueológico; 

 Paisagem.  

Está-se agora em condições de apresentar os FCD selecionados para a AAE da RPDM de São 

João da Pesqueira, plasmando-se as QA relevantes para cada FCD, de modo a que o 

processo de avaliação seja focalizado.  

 

4.3 FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO  

Os FCD constituem o esqueleto estruturante da AAE e procuram, fundamentalmente, apontar 

aspetos críticos da situação existente e tendencial, relevantes e de destaque para o processo 

de desenvolvimento e sua sustentabilidade. Assim, pretende-se avaliar a forma como as QE do 

plano podem responder a estes aspetos de natureza crítica.  

Os FCD a considerar na presente AAE, são identificados e definidos através da análise da 

interação do QRE, das QE preconizadas na elaboração deste plano e das QA consideradas. 

Os FCD não pretendem descrever, de forma exaustiva, a situação existente e tendencial, mas 

sobretudo apontar para aspetos críticos que assuem relevância e destaque para a AAE das 

políticas e estratégias de desenvolvimento deste plano. De facto os FCD selecionados 

correspondem aqueles que podem causar eventuais efeitos significativos, tanto 

positivos/negativos, resultantes da aplicação do plano e sobre os quais a AAE se deve 

debruçar e asseguram o tratamento das QA exigidas no RJAAE. 

Face ao exposto, no caso concreto da RPDM de São João da Pesqueira, são propostos cinco 

FCD se apresentam de Quadro 6, acompanhados dos respetivos objetivos de sustentabilidade. 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O A M B IE N T A L          38 | P á g i n a  

Quadro 6: Definição dos FCD e seus objetivos 

QRE QE QA FCD Objetivos 

PNPOT 

PNA 

PNUEA 

PNDFCI 

ENCNB 

ENF 

QEPiC 

ENAAC 2020 

ENAR 2020 

PANCD 

PNAC 

2020/2030 

PROF-D 

PIOT-ADV 

Norte 2020 

PGRHD 

POARC 

. Apostar na preservação da 

paisagem, através de medidas 

de integração paisagística. 

Biodiversidade 

População 

Fauna 

Flora 

Solo 

Água 

Atmosfera 

Fatores Climáticos 

Proteção e valorização do 

património ambiental e dos 

recursos naturais 

. Avaliar se a proposta do plano tem em conta a proteção 

e valorização do património ambiental e dos recursos 

naturais, de modo a contribuir para que os valores 

associados à paisagem, ao património natural e outros 

não sejam negativamente afetados. 

PNPOT 

PNAEE 2016 

ENDS 2015 

ENPSIS 

PETI 3+ 

PENDR 

PENDR 

PNAC 

2020/2030 

PDR 2014-

2020 

PROT-N 

Norte 2020 

PIOT-ADV 

. Apostar na intensificação da 

economia local, através de um 

quadro normativo e um 

programa de investimentos 

adequados.   

População 

Bens Materiais 

Solo 

Atmosfera 

Desenvolvimento territorial e 

competitividade económica 

. Avaliar de que modo a proposta do plano contribui para 

a promoção da diversificação da base económica do 

concelho através da capacidade atrativa de novos 

investimentos e iniciativas, ao mesmo tempo que se 

fomenta a criação de emprego, em especial o emprego 

qualificado. 

PNPOT 

PENDR 

TURISMO 

2020 

ART-N 

PDR 2014-

2020 

PDTVD 

PROT-N 

Norte 2020 

PIOT-ADV 

. Preservação da identidade local, 

através da valorização do 

património cultural e etnográfico, 

contribuindo para a promoção e 

desenvolvimento do setor 

turístico. 

População 

Solo 

Água 

Fatores Climáticos 

Bens Materiais 

Património Cultural 

Turismo e identidade cultural 

. Avaliar se são garantidas ações que visem aumentar a 

atratividade turística e cultural, através do acolhimento 

de atividades que assegurem uma dinamização local. 

Avaliar se são definidas ações de promoção e 

qualificação do património cultural, garantindo a 

salvaguarda dos elementos arquitetónicos e 

arqueológicos. 
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QRE QE QA FCD Objetivos 

PNPOT 

PNAEE 2016 

PNUEA 

ENDS 

ENEAPAI 

PRN 2000 

ENAR 2020 

ENAAC 2020 

QEPiC 

PENDR  

PETI 3+ 

PENSAAR 

2020 

PERSU 2020 

PROT-N 

Norte 2020 

PIOT-ADV 

. Apostar na intensificação da 

economia local, através de um 

quadro normativo e um 

programa de investimentos 

adequados.   

. Preservação da identidade local, 

através da valorização do 

património cultural e etnográfico, 

contribuindo para a promoção e 

desenvolvimento do setor 

turístico.  

. Apostar na preservação da 

paisagem, através de medidas 

de integração paisagística. 

População 

Saúde Humana 

Solo 

Água 

Atmosfera 

Fatores Climáticos 

Bens Materiais 

Estruturação urbana e 

qualidade de vida 

. Avaliar se é promovido um sistema urbano equilibrado, 

considerando a perspetiva de otimização das 

infraestruturas, nomeadamente ao nível das redes de 

abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e viária.  

. Avaliar se é proporcionado o acesso aos serviços de 

interesse comum, promovendo a coesão social e 

territorial, e se é assegurada uma dotação adequada de 

equipamentos coletivos, ajustada às necessidades da 

população concelhia. 

PNPOT 

PNAEE 2016 

PNDFCI 

PNEPC 

PANCD 

ENDS 2015 

ENAR 2020 

ENAAC 2020 

QEPiC 

PENDR 

PDR 2014-

2020 

PROT-N 

Norte 2020 

PDDFCI 

PDEPC 

PMDFCI 

PMEPC 

 

. Apostar na intensificação da 

economia local, através de um 

quadro normativo e um 

programa de investimentos 

adequados.   

. Preservação da identidade local, 

através da valorização do 

património cultural e etnográfico, 

contribuindo para a promoção e 

desenvolvimento do setor 

turístico.  

. Apostar na preservação da 

paisagem, através de medidas 

de integração paisagística. 

População 

Solo 

Água 

Atmosfera 

Fatores Climáticos 

Saúde Humana 

Ordenamento do território e 

prevenção de riscos 

. Avaliar se a proposta do plano assegura a coerência 

entre as condicionantes ao uso do solo e o ordenamento 

que incidem no território e se esta contribui para a 

prevenção e minimização das vulnerabilidade e 

disfunções ambientais. 
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4.3.1 FCD PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO AMBIENTAL E 

DOS RECURSOS NATURAIS 

O FCD Proteção e Valorização do Património Ambiental e dos Recursos Naturais pretende 

avaliar se a proposta do plano tem em conta a proteção e valorização do património ambiental 

e dos recursos naturais, de modo a contribuir para que os valores associados à paisagem, ao 

património natural e outros não sejam negativamente afetados. 

No domínio do FCD Proteção e Valorização do Património Ambiental e dos Recursos Naturais 

identificaram-se, no Quadro 7, os critérios de avaliação, objetivos e indicadores de avaliação, 

que auxiliam o nível de pormenorização da análise que se pretende efetuar. 

Quadro 7: Critérios, objetivos e os indicadores de análise estabelecidos para o FCD Proteção e Valorização do 

Património Ambiental e dos Recursos Naturais 

FCD  Critérios Objetivos  Indicadores de Situação e Avaliação   

P
ro

te
ç
ã
o

 e
 V

a
lo

ri
z
a
ç
ã
o

 d
o

 P
a
tr

im
ó

n
io

 A
m

b
ie

n
ta

l 
e
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o
s

 R
e
c
u
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o

s
 N

a
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Recursos florestais 

. Avaliar se a proposta contribui 

para o ordenamento e a 

qualificação do espaço florestal, 

garantindo a adequação dos usos 

complementares e compatíveis. 

. Integração das principais manchas 

florestais na categoria de Espaços 

Florestais; 

. Acolhimento das orientações e 

diretivas do PROF- Douro; 

. Disposições regulamentares 

relativas aos usos complementares 

e compatíveis;  

. Avaliação da evolução da área 

florestal ardida e das ações de 

manutenção e preservação dos 

espaços florestais. 

Recursos naturais e 

paisagem 

. Avaliar o alcance das medidas de 

preservação e valorização dos 

recursos naturais e da paisagem, 

enquanto elementos 

preponderantes para a 

preservação e promoção da 

identidade local. 

. Implementação da Convenção 

Europeia da Paisagem; 

. Trilhos de interpretação paisagística; 

. Medidas de valorização e 

requalificação paisagística. 

Estrutura Ecológica 

Municipal 

. Avaliar se é promovido o correto 

ordenamento biofísico e 

paisagístico, através da 

concretização e consolidação da 

Estrutura Ecológica Municipal. 

. Área total afeta à Estrutura 

Ecológica Municipal; 

. Medidas de salvaguarda 

preconizadas na Estrutura Ecológica 

Municipal; 

. Valores ecológicos e sistemas 

integrados nas áreas afetas à 

Estrutura Ecológica Municipal. 
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4.3.1.1 RECURSOS FLORESTAIS  

a) Breve caracterização da situação atual 

De acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de São 

João da Pesqueira, 21,10% da área total do concelho é ocupada por área florestal, constituída 

pelas classes de folhosas, resinosas e povoamentos mistos. Estas áreas encontram-se 

distribuídas um pouco por todo o concelho, de uma forma dispersa, ou em diversos núcleos 

florestais de grande relevância, designadamente as áreas envolventes de interesse natural e 

cultural de S. Salvador do Mundo e Sr.ª de Lurdes, e o espaço florestal da “Mata do 

Sarzedinho”. 

Os povoamentos com maior representatividade são de floresta mista com cerca de 2.594,77 

ha, seguindo-se povoamentos de eucalipto com 732,94 ha e povoamentos de carvalhos com 

570,49 ha, representando cerca de 46,20%, 13,05% e 10,15% da área florestal total, 

respetivamente. Os povoamentos de pinheiro bravo representam cerca de 8,44 ha da área total 

florestal, e distribui-se um pouco por todas as freguesias do concelho. 

Figura 3: Mapa da distribuição dos povoamentos florestais 

 

Fonte: PMDFCI 2015-2019, Caderno I – Diagnóstico (Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

2015:27). 

As extensas manchas de pinhal e eucaliptal induzem a uma reduzida diversidade paisagística e 

biológica dos territórios por elas ocupadas, sendo a plantação destes povoamentos uma das 

principais causas da destruição de habitats e do desaparecimento de espécies de fauna e flora. 
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Outra causa do declínio das florestas são os incêndios florestais. Estes constituem um dos 

grandes entraves à produtividade, sustentabilidade e investimento na floresta, levando a que 

seja importante a definição de ações concretas de diagnóstico das situações locais seguidas 

de ações de planeamento e implementação de medidas concretas e efetivas de prevenção e 

combate aos incêndios florestais. 

Tendo em vista a esta necessidade, no ano de 2015 foi revisto o PMDFCI do concelho de São 

João da Pesqueira, que visou estabelecer a estratégia municipal que defina as medidas 

necessárias para o efeito e planeamento integrado das diferentes intervenções das entidades, 

de acordo com os objetivos estratégicos decorrentes do Plano Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, em consonância com o PROF do Douro e com o Plano Distrital de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios.  

No âmbito do PMDFCI, foi elaborado o mapa de perigosidade de incêndio florestal (Mapa 2). 

Através do mapa de perigosidade de incêndio florestal, podemos verificar que as zonas de 

maior perigosidade, as classes de alta e muito alta, distribuem-se de uma forma bastante 

homogénea ao longo de todo o concelho, porém com maior expressão territorial nas freguesias 

de Paredes da Beira e Riodades. 

Mapa 2: Perigosidade de incêndio florestal 

 

Fonte: PMDFCI 2015-2019, Caderno II – Plano Ação (Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

2015:15). 

Recentemente, com a publicação do Aviso (extrato) n.º796/2017, de 15 de fevereiro, foram 

definidos condicionalismos à edificação no regulamento do PDM em vigor. Nas áreas 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O A M B IE N T A L   43 | Página      43 | P á g i n a  

percorridas por incêndios florestais, a edificação é condicionada nos termos da legislação em 

vigor, e que a construção de edificações para a habitação, comércio, serviços e indústria fora 

das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados no PMDFCI de São 

João da Pesqueira com perigosidade de incêndio florestal das classes altas ou muito alta, já 

fora das áreas edificadas consolidadas, as novas edificações e as ampliações têm de 

salvaguardar a legislação em vigor e as regras definidas no PMDFCI de São João da 

Pesqueira, referido no artigo 49.º-A do referido diploma. 

Todos os anos os incêndios devastam a floresta portuguesa, com graves consequências ao 

nível social, económico e ambiental e o concelho de São João da Pesqueira não é exceção, 

pelo que tem registado um grande número de ocorrências apesar das áreas ardidas não serem 

tão significativas.  

Pelo mapa das áreas ardidas do concelho de São João da Pesqueira (Mapa 3) verifica-se que 

os incêndios, no período a que se refere a mesma, se concentram essencialmente na zona sul 

do concelho, sendo as freguesias de Riodades e Paredes da Beira sucessivamente percorridas 

por incêndios já que correspondem também às freguesias com maior área florestal, uma vez 

que na restante área do concelho é de carácter marcadamente vitivinícola. 

Mapa 3: Áreas ardidas entre 2003 e 2013 

 

Fonte: PMDFCI 2015-2019, Caderno I – Diagnóstico (Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

2015:33). 

Durante o período 2003-2013 no concelho de São João da Pesqueira arderam cerca de 

1.746,05 ha de espaços florestais, obtendo 946 ocorrências. Foram os anos de 2009, 2010 e 
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2011 que registaram maior área ardida, com 400,95 ha, 171,55 ha, e 481,47 ha 

respetivamente. Por sua vez, o maior número de ocorrências incidiu nos anos de 2005, 2007 e 

2009, com 130, 106 e 114 ocorrências, respetivamente. 

Apesar de não se verificar áreas ardidas de grandes dimensões, de salientar que um maior 

número de ocorrências nem sempre corresponde a um ano com um elevado número de área 

ardida, e vice-versa. Ou seja, o problema não reside maioritariamente no número de 

ocorrências, mas sim nas proporções que um só incêndio pode tomar. 

Relativamente à distribuição da área ardida por freguesia no quinquénio 2008-2012, de acordo 

com os dados do PMDFCI, foi a freguesia de Paredes da Beira que registou maior área ardida 

à qual se seguiram a União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros e a freguesia de Riodades. 

No que diz respeito ao número de ocorrências registaram-se os valores mais elevados na 

União de Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões, na freguesia de Paredes 

da Beira e Riodades. 

 

b) Tendência de evolução sem o plano 

É previsível um aumento da área florestal, conseguida sobretudo através do abandono das 

áreas agrícolas, mas também devido à crescente a proliferação do eucalipto e de invasoras 

lenhosas, o que reduz significativamente a contribuição da floresta para a conservação dos 

recursos naturais. 

Tendo em conta que o PDM vigente não identificou as áreas florestais de proteção, que 

asseguram a preservação do relevo natural, do solo e da diversidade biológica e que não foram 

definidas quais as zonas com aptidão para a produção florestal, considera-se que a evolução 

sem a proposta de RPDM, não garante o correto ordenamento e qualificação do espaço 

florestal. 

Apesar do município dispor de PMDFCI (2015), é fundamental haver articulação deste com 

plano, já que enquadra o condicionamento da edificação, em particular, em áreas com 

perigosidade alta e muito alta com a proibição da edificação e nas restantes áreas com a 

salvaguarda de faixas de proteção (descontinuidade da carga combustível). Igualmente será 

necessário enquadrar as orientações estratégicas do PROF- Douro com o PDM, que apenas 

se conseguirá com a RPDM. 

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

Com a proposta de RPDM de São João da Pesqueira, os espaços de florestais foram divididos 

em duas subcategorias: 

 Espaços florestais de produção: áreas de aptidões florestais integradas na 

sub-região homogénea Beira Douro cuja função principal de desenvolvimento é a 

proteção, produção e conservação de habitats, de espécies da fauna e flora e de 
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geomonumentos. Áreas onde se privilegia a função de produção e/ou a função de 

proteção, tal como definidas no PROF- Douro. Estes espaços ocupam uma área 

total de 2.850,63 ha; 

 Espaços florestais de recreio e valorização da paisagem: áreas de aptidões 

florestais integradas na sub-região homogénea Douro cuja principal função é o 

recreio, enquadramento e estética da paisagem. Estes espaços ocupam uma 

área total de 7.674,07 ha. 

Mapa 4: Espaços florestais propostos 

 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2017. 

Na RPDM foram transpostas as normas presentes no PMDFCI, onde se indica ser proibida a 

construção de edifícios para habitação, empreendimentos turísticos, comércio, serviços e 

indústria, em terrenos classificados nos PMDFCI com perigosidade alta e muito alta, e as novas 

edificações têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, uma distância à extrema da 

propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 metros (artigo 11.º do regulamento 

da RPDM). Igualmente foram transpostas as normas constantes no PROF- Douro, no que diz 

respeito às funções, subfunções, objetivos específicos e modelos de silvicultura preconizados 

para as sub-regiões homogéneas Douro e Beira Douro, devendo igualmente ser privilegiada a 
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plantação das espécies consideradas prioritárias (n.º 3 do artigo 39.º do regulamento da 

RPDM). 

Tendo por base o programa de execução no âmbito do desenvolvimento florestal, está prevista 

a execução da rede primária e com isso a minimização do risco de incêndio florestal, até final 

do horizonte temporal do plano. A rede primária funciona como um elemento estruturante da 

paisagem rural, a fim de desempenhar um conjunto de funções assentes na defesa de pessoas 

e bens e do espaço florestal, nomeadamente a função de diminuição da superfície percorrida 

por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 

função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias 

de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos 

florestais de valor especial e a função de isolamento de potenciais focos de ignição de 

incêndios. Para esta ação encontra-se programada uma dotação financeira de cerca quase 700 

mil euros, que irá beneficiar todo o concelho. 

De acordo com o artigo 40.º da proposta, consideram-se compatíveis com o uso dominante aos 

espaços florestais as instalações, obras, usos e atividades seguintes: 

 Instalações de apoio às atividades agrícola, pecuária e florestal; 

 Edificações para fins habitacionais; 

 Equipamentos que visem usos de interesse público e infraestruturas; 

 Empreendimentos turísticos, de recreio e lazer; 

 Instalações especiais, nos termos do artigo 5º do regulamento; 

 Edificação associada à prevenção e combate a incêndios florestais. 

As construções, usos ou atividades compatíveis só serão autorizadas se forem respeitadas as 

medidas de defesa da floresta contra incêndios e à estrutura ecológica municipal em solo 

rústico, e ainda não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, 

ambiental e funcional e que seja cumprido o disposto na legislação específica relacionada com 

as espécies florestais protegidas, nomeadamente o sobreiro, a azinheira e o azevinho. 

Os povoamentos de azinheira, tal como os de sobreiro, são protegidos com base no Decreto-

Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho. 

Decorrente da legislação vigente e das orientações expressas no PIOT-ADV e no PROF-

Douro, a importância que os povoamentos destas espécies representam na paisagem, do seu 

contributo para a biodiversidade dos ecossistemas e para a sustentabilidade e autenticidade do 

território, é de inequívoca importância a identificação e delimitação destas áreas com o objetivo 

de ajudar na gestão e fiscalização do território, salvaguardando a manutenção e continuidade 

destas espécies e o seu contributo para o mosaico paisagístico e ecológico do território.  

Com efeito, para todas as classes de uso do solo deverá ser cumprida a legislação 

protecionista de sobreiro e de azinheira, obrigando qualquer intervenção à verificação prévia de 
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existência de povoamento e núcleos de elevado valor ecológico, da ocorrência de 

povoamentos ardidos nos últimos 25 anos ou de cortes de conversão ilegais. 

Tendo em conta a relevância destas manchas florestais, estas foram incluídas nos espaços 

florestais de recreio e valorização da paisagem. Da área total dos espaços florestais de recreio 

e valorização da paisagem, em 1.560 ha verifica-se a existência de azinheira (20% do total) e 

em 689 ha a presença de sobreiros (9% do total). 

Nos espaços florestais de produção e florestais de recreio e valorização da paisagem, é 

permitida a construção de instalações de apoio à atividade agrícola e florestal desde que a 

área total de construção dos edifícios não exceda o índice de utilização do solo de 0,05 

relativamente à área da exploração; e a construção de instalações agroindustriais e 

armazenagem de produtos desde que o índice de utilização não exceda 0,05. São ainda 

permitidas, estes espaços, novas construções para fins habitacionais desde que se trate de 

uma moradia unifamiliar e apenas para residência própria e permanente do proprietário-

agricultor, desde que cumpra os parâmetros definidos na Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril e 

no PMDFCI. 

Por fim, importa mencionar que na redefinição dos perímetros urbanos foram tidos em conta os 

casos de conflito entre proposta e as áreas com classe de perigosidade de incêndio alta e 

muito alta, bem como as áreas de povoamento florestal ardidas nos últimos 10 anos. Sendo 

que após apreciação do INCF, dos casos de conflitos, apenas não foi aprovada uma área na 

perímetro urbano do aglomerado de Castanheiro do Sul. 

Mais se refere que a identificação das áreas com perigosidade de incêndio das classes alta e 

muito alta constante da Planta de Condicionantes, deve acompanhar a dinâmica de atualização 

ou revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

De um modo geral, antecipa-se que a proposta apresentada contribuirá para ordenar e 

qualificar o espaço florestal do concelho, tendo efeitos positivos a médio/longo prazo. 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre os recursos 

florestais, apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o período de aplicação 

do plano, com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos são colmatados e os 

positivos sejam potenciados: 

 Favorecer a manutenção e exploração adequada dos espaços florestais, de modo 

a evitar a deflagração de incêndios florestais; 

 Promover ações de sensibilização que visem a adoção de atitudes e 

comportamentos ambientalmente adequados, tendo em vista a preservação e 

valorização da floresta; 
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 Incentivar os privados a cumprirem com as regras estabelecidas no PMDFCI, 

como é o caso da limpeza dos terrenos e a criação da faixa de gestão de 

combustível. 
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4.3.1.2 RECURSOS NATURAIS E PAISAGEM 

a) Breve caracterização da situação atual 

Os conceitos de paisagem e território são bastante abrangentes e estão, muitas vezes, 

intrinsecamente ligados, leva a que nem sempre seja fácil a sua distinção e correta utilização e 

entendimento. A paisagem pode ser entendida como a “um sistema dinâmico, onde os 

diferentes fatores naturais e culturais interagem e evoluem em conjunto, determinando e sendo 

determinados pela estrutura global, o que resulta numa configuração particular, nomeadamente 

de relevo, coberto vegetal, uso do solo e povoamento, que lhe confere uma certa unidade e à 

qual corresponde um determinado carácter” (Cancela D’Abreu et al., 2004, citado por 

DGOTDU, 2011:10). Por sua vez, o território pode ser entendido como “um suporte físico ou 

uma determinada área a que corresponde uma característica importante ou que foi delimitada 

com o propósito de nela ser definida uma atividade ou lhe ser atribuído um uso e, assim, 

desempenhar uma dada função ou conjunto de funções” (DGOTDU, 2011:10).  

Pode assim a paisagem como um elemento integrador “património natural e cultural das 

regiões, contribuindo de forma marcante para a construção das culturas locais e para a 

consolidação da sua identidade, sendo também um elemento fundamental na qualidade de 

vida das populações” (Convenção Europeia da Paisagem, Conselho da Europa 2000). 

A Comissão Europeia da Paisagem, o primeiro tratado internacional dedicado exclusivamente à 

paisagem, foi ratificada em Portugal pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro. 

É pretendido que, ao nível dos PDM, a paisagem seja “(…) entendida como um contexto 

concreto e real, sobre o qual se concretizarão um conjunto de medidas de proteção, gestão e 

ordenamento da paisagem, tal como previsto no Decreto n.º 4, de 15 de fevereiro de 2005, e 

não como uma entidade mais ou menos abstrata, de âmbito generalista, como é 

frequentemente considerada em grande parte da normativa portuguesa referente ao 

ordenamento do território e a âmbitos com ele relacionados” (DGOTDU, 2011:29). 

O Município, no sentido de chegar à compreensão da paisagem recorreu ao estudo efetuado 

para Portugal Continental (Cancela D’Abreu et al., 2004) e à Carta Ecológica de Pina Manique 

e Albuquerque de 1954 (Albuquerque, 1900-1994), adotando-se uma abordagem holística, 

integrando as suas várias dimensões: a ecológica, que inclui as componentes físicas e 

biológicas dos ecossistemas; a cultural, em que são considerados tanto os fatores históricos 

como as questões de identidade e capacidade narrativa da paisagem; a socioeconómica, 

referente aos fatores sociais e às atividades humanas que permanentemente constroem e 

alteram a paisagem; e finalmente, a dimensão sensorial, ligada ao modo como as paisagens 

são apreciadas por diferentes pessoas ou grupos de pessoas. 

Os fatores determinantes para a individualização das unidades não são sempre os mesmos; 

podem resultar da morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, dos componentes 

biofísicos e climatológicos, ou da combinação equilibrada destes vários fatores. 
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Além das unidades de paisagem individualizadas apresentadas no Quadro Prévio de 

Ordenamento (1 - Douro Vinhateiro; 2 - Montanhas de Granito e Xisto; 3 - Policultura 

Submediterrânea; 4 - Ribeira Subatlantica; 5 - Terra Quente Transmontana), as sub-regiões 

definidas no PROF (1 - Beira-Douro; 2 - Douro), são também identificadas “subunidades” 

quando uma parte de uma unidade mais “global” tem características especiais de grande 

significado na Paisagem, ou quando na unidade se distinguem áreas com padrões ligeiramente 

diferentes. 

Mapa 5: Unidades de Paisagem 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:17). 

A paisagem característica do concelho de São João da Pesqueira e a multiplicidade de valores 

naturais, são capazes de proporcionar aos turistas experiências de grande valor simbólico e a 

possibilidade de interagir e usufruir da Natureza, através a prática de pedestrianismo. Existem 

no concelho quatro percursos pedestres registados e homologados, conjugam a natureza e os 

desportos aventura, e ainda uma grande rota (ver distribuição espacial no Mapa 9 e 

caracterização no Quadro 8). 
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Quadro 8: Percursos pedestres registados no concelho de São João da Pesqueira 

Percurso Descrição 

GR 14 - Grande Rota dos 

Vinhos da Europa 

A Rota dos Vinhos da Europa é uma rota europeia que liga Vila Nova de Gaia a 

Estrasburgo em França e passa pelas regiões vitivinícolas de maior importância ao 

longo de Portugal, Espanha e França. 

O troço concelhio de São João da Pesqueira inicia-se nas extremas do concelho, vindo 

de Rio Távora (Sendim, Tabuaço) até Ôlas, última aldeia do concelho e onde o GR14 

inicia a sua viagem pelo concelho de Vila Nova de Foz Côa. 

PR 1 - Pequena Rota dos 

Castanheiros 

O PR1 “Rota dos Castanheiros” inicia-se em Paredes da Beira dirigindo-se para a 

estrada que liga esta localidade a Riodades. Depois toma um caminho para Soutelo, 

dirigindo-se para a aldeia de Britelo, abandonada, já no concelho de Penedono, até 

Penela da Beira. Ao longo do percurso são de admirar os enormes castanheiros, alguns 

centenários de grandes copas onde a avifauna abunda. 

PR 2 - Pequena Rota das 

Vinhas 

O percurso pedestre “Rota das Vinhas” é composto por dois circuitos que quase se 

tocam formando um oito, sendo a sua parte mais estreita em Ervedosa do Douro 

possibilitando assim, a realização do percurso em duas etapas. Neste percurso passa-

se por várias quintas, como é o caso das Qt.ª de Valdormir, Qt.ª de Gricha, Qt.ª de 

Roriz, Qt.ª de S. José, Qt.ª da Teixeira, Qt.ª da Amoreira, Qt.ª da Fraga, Qt.ª do Monte 

Bravo e Qt.ª dos Álamos. 

PR 3 - Pequena Rota das 

Amendoeiras 

O PR3 - “Rota das Amendoeiras” é um percurso pedestre em circuito, pelo que pode 

ser iniciado em qualquer uma das localidades por onde passa, Pereiros, Vilarouco ou 

Valongo dos Azeites. Ao longo do percurso são de admirar as amendoeiras. 

PR 4 - Pequena Rota das 

Oliveiras 

O PR4 – “Rota das Oliveiras” inicia-se em São João da Pesqueira, no largo da Devesa, 

rumando a Norte. Este percurso passa pelas localidades de Nagoselo do Douro e 

Soutelo do Douro. Ao longo do percurso é possível observa-se e visitar a capela de N. 

Sr.ª de Lurdes, de St.º António, de St.º Amaro e de N. Sr.ª das Neves. 

Fonte: Página de Internet da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2017. 

Também o facto de o concelho estar situado a uma altitude relativamente elevada, privilegia 

uma visão de mais alargada no horizonte, proporcionando a existência de 14 miradouros: 

Miradouro da Quinta das carvalhas, Miradouro de Frei Estêvão, Miradouro Senhora do Monte, 

Miradouro Senhora das Neves, Miradouro Senhora de Lurdes, Miradouro São Salvador do 

Mundo, Miradouro de Santa Bárbara, Miradouro da Quinta de Vargelas, Miradouro de Santa 

Luzia, Miradouro de São Paio, Miradouro Senhora da Assunção, Miradouro Senhora d’Alegria, 

Miradouro de Santa Cruz e Miradouro de São Domingos. 

Importa aqui mencionar que, o PDM vigente definiu a categoria espaços naturais de interesse 

paisagístico com o objetivo de proteger os recursos naturais e salvaguarda dos valores 

paisagísticos e espaços com elevado valor natural e sensibilidade ecológica. Constituem estes 

espaços os principais miradouros e pontos de vista notáveis do concelho. 

 

b) Tendência de evolução sem o plano 

Prevê-se, sem a RPDM de São João da Pesqueira, a manutenção da situação atual, pois 

embora tenham sido considerados os espaços naturais, considera-se que a definição desta 

categoria é pouco abrangente, pois apenas se refere miradouros e pontos de vista. Assim, 
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haverá uma possível degradação dos recursos naturais do concelho e, consequentemente, 

uma perda acentuada de biodiversidade. 

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

No que respeita à implementação da Convenção Europeia da Paisagem, foram identificadas as 

unidades de paisagem do concelho, estas unidades que serviram de base para um conjunto de 

ações que visam a proteção do património natural do concelho, tendo sido assim um aspeto 

bastante positivo nesta RPDM. Num futuro próximo, o Município deverá dar continuidade a este 

estudo que é extrema importância para a valorização dos valores naturais, com a definição de 

objetivos e estratégias para cada unidade de paisagem. 

A fruição, a observação e interpretação da paisagem em contexto livre são atividades cada vez 

mais valorizadas, facto que decorre de importantes mudanças sociais e culturais, em 

articulação com a promoção da atividade física, o bem-estar e a imagem individual, e também 

de um conjunto alargado de intervenções territoriais (processos de renovação e requalificação). 

Devido a esta crescente procura, o Município têm de criar condições para a proteção e 

valorização dos trilhos de interpretação paisagística, através da publicação de guias, investir na 

sinalização e limpeza dos percursos. Esta promoção irá beneficiar o turismo do concelho, com 

a atração de visitantes e consequentemente incentivará a economia local, através da pernoita 

nos estabelecimentos e alojamentos turísticos e consumo de produtos regionais. 

Além dos percursos pedestres, com a RPDM nasceu a intenção de criação, no horizonte de 3 a 

5 anos após aprovação do plano, de uma ecopista ao longo de toda a margem do rio Duro, 

concebida como um percurso na natureza, uma vez que irá percorrer, uma das áreas com 

maior interesse paisagístico no concelho.  

Ainda na proposta de RPDM de São João da Pesqueira, com o objetivo de promover a 

preservação e valorização dos recursos naturais e da paisagem, enquanto elementos 

preponderantes para a preservação e promoção da identidade local, foi definido na 

classificação do solo a categoria de espaços naturais e paisagísticos, em solo rústico. Estes 

espaços “correspondem aos espaços onde se privilegia a proteção dos recursos naturais, 

formando no seu conjunto o património natural mais sensível dos pontos de vista ecológico, 

paisagístico e ambiental e que requer maiores restrições de uso, para defesa e conservação 

das suas características e potencialidades” (artigo 54.º do regulamento). 

Assim de forma a proteger estes espaços é interdita a destruição e obstrução das linhas de 

drenagem natural; a instalação de povoamentos florestais que não os indicados pelo PROF-

Douro devendo ser privilegiada a plantação das espécies consideradas prioritárias; a alteração 

da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição parcial ou total da 

vegetação lenhosa ribeirinha; a instalação de indústrias poluentes e atividade industrial 

extrativa do domínio privado; qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água 

ou do solo e por fim novas construções (artigo 55.º da proposta do regulamento da RPDM). 
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Em relação à edificação, só podem ser permitidas obras de edificação referentes a 

reconstruções e alterações em construções preexistentes, caso seja residência própria do 

proprietário-agricultor de exploração agrícola; instalações de apoio à produção e exploração 

agrícola, florestal ou pecuária ou empreendimentos turísticos, de recreio e lazer, sociais ou que 

visem o interesse público. 

Por fim, é importante mencionar que os espaços naturais e paisagísticos constituem a estrutura 

ecológica complementar do concelho, que garante a interligação e coerência com a estrutura 

ecológica municipal fundamental. 

No programa de execução da revisão do PDM, foram definidas ações com vista à promoção do 

património natural, nomeadamente a intenção de desenvolvimento de aplicações mobile para 

divulgação e a requalificação dos miradouros existentes no concelho, com vista a melhorar as 

suas infraestruturas, sinalização e informação disponível para quem o visita. Para estas ações 

encontra-se programada uma dotação financeira de cerca de 365 mil euros, que irá advir do 

orçamento municipal e do Programa Norte 2020. 

Ainda no Relatório de Fundamentação do plano são apresentadas um conjunto de ideias e 

intenções para a sua valorização. 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre os recursos 

naturais e paisagem, apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o período de 

aplicação do plano, com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos são 

colmatados e os positivos sejam potenciados: 

 Apostar no potencial de fruição cultural nos percursos pedonais em articulação 

com paisagem e património cultural; 

 Definir objetivos de qualidade paisagística para as unidades de paisagem; 

 Sensibilizar a população local e turistas para a preservação e valorização dos 

espaços naturais, usufruindo-os de uma forma sustentável. 
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4.3.1.3 ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

a) Breve caracterização da situação atual 

“A Estrutura Ecológica deve formalizar-se num sistema contínuo que permita o funcionamento 

e desenvolvimento de ecossistemas naturais e dos agrossistemas, garantindo a diversidade e 

regeneração natural do potencial genético (biodiversidade), a conservação e circulação natural 

da água, a conservação do solo vivo, a regulação das brisas locais e do conforto bioclimático, a 

protecção da vegetação natural e semi-natural (…)” (Cabral, 1980; citado por Câmara 

Municipal de São João da Pesqueira, 2015:97). 

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) é entendida como um conjunto de áreas, valores e 

sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos. 

Incluí as “(…) áreas com maiores potencialidades para a defesa e valorização das 

componentes ambientais, os valores naturais reconhecidos (áreas ou elementos isolados) e as 

áreas onde as atividades humanas se desenvolveram de forma equilibrada com o meio” 

(Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:98). 

A EEM tem como objetivo proceder à identificação “(…) no território, através de uma 

abordagem estrutural, os gradientes e polaridades que, na perspetiva ecológico-natural, e 

cultural, maiores potencialidades apresentam para a defesa e valorização dos componentes 

ambientais naturais e humanizados (de que destacamos: o solo, a água, o biota, o património 

natural e a paisagem), e tanto na ótica do suporte à vida natural, como às atividades humanas” 

(CCDR-N, 2004:18). 

A EEM torna-se obrigatória, como figura do planeamento municipal, com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, revogado posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015 de 14 de maio, com vista à salvaguarda e proteção dos sistemas ecológicos 

fundamentais à estruturação dos espaços rurais e urbanos. Contudo a determinação da 

obrigatoriedade de apresentação da Planta da EEM como um dos elementos que acompanham 

os PDM foi instituída quase seis anos volvidos, com a publicação da Portaria n.º 138/2005, de 2 

de fevereiro, revogado também pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. 

Uma vez que o PDM de São João da Pesqueira em vigor data o ano de 1994, não se encontra 

contemplada a EEM como forma de proteção e valorização dos seus recursos ecológicos 

fundamentais.  

 

b) Tendência de evolução sem o plano 

Embora tenham sido consideradas questões pertinentes na elaboração do PDM de São João 

da Pesqueira que atualmente vigora, nomeadamente quanto à preservação e potenciação dos 

recursos concelhios, constata-se que a EEM não foi devidamente considerada. Neste sentido, 

sem a atual revisão do PDM, não irá ser elaborada a sua definição, persistindo a não existência 

da mesma. 
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c) Avaliação estratégica de impactes 

No artigo 75º do RJIGT, um dos objetivos estabelecidos para os planos municipais é a 

definição da EEM para efeitos de proteção e de valorização ambiental municipal, no que diz 

respeito quer ao solo rural, quer ao solo urbano. O RJIGT (n.º 1 do artigo 96.º) indica ainda que 

o PDM deverá estabelecer os critérios de sustentabilidade a adotar, bem como os meios 

disponíveis e as ações propostas, que sejam necessários à proteção dos valores e dos 

recursos naturais, recursos hídricos, culturais, agrícolas e florestais, e a identificação da 

estrutura ecológica municipal (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015). 

Por se tratar de uma figura de proteção com expressão no solo urbano, quebra barreiras 

existentes entre os espaços rurais e urbanos, permitindo a preservação de espaços verdes 

naturais ou artificializados dentro dos aglomerados urbanos essenciais para a melhoria da 

qualidade do ambiente. 

De acordo com a proposta do regulamento da RPDM de São João da Pesqueira, a EEM é 

“constituída pelo conjunto de áreas que, em virtude das suas caraterísticas biofísicas ou 

culturais, da continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir 

para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e 

paisagística dos espaços rústicos e urbanos” (artigo 18.º). A sua delimitação visa garantir o 

desenvolvimento sustentável, a biodiversidade e o ordenamento do território concelhio, através 

da proteção dos ecossistemas naturais, da minimização do efeito de estufa e das alterações 

climáticas. 

A EEM encontra-se representada na Planta da Estrutura Ecológica Municipal, sendo 

constituída pela Estrutura Ecológica Fundamental, pela Estrutura Ecológica Complementar e 

pela Estrutura Ecológica Urbana ou Secundária. 

Com efeito, a Estrutura Ecológica Fundamental é constituída pelas áreas integradas na REN e 

RAN, no domínio hídrico e ainda pelas áreas de povoamento de sobreiros e azinheiras e pelo 

corredor ecológico do PROF-Douro. Por sua vez, integram a Estrutura Ecológica 

Complementar os espaços naturais e paisagísticos, identificados na Planta de Ordenamento. 

Por fim, a Estrutura Ecológica Urbana ou Secundária é constituída por espaços verdes de 

utilização coletiva; vazios urbanos; espaços verdes de enquadramento; espaços verdes de 

proteção e salvaguarda; domínio público hídrico e os corredores de conexão. 

Para cada estrutura ecológica aplicam-se os condicionalismos delimitados para o regime 

específico da servidão e do uso do solo na categoria e subcategoria de espaço que a 

constituem, estando assim estabelecidas as medidas de salvaguarda, com vista à preservação 

e conservação. 

A EEM representa no concelho de São João da Pesqueira (retirando as sobreposição de áreas 

existentes) um total de aproximadamente 23.783 ha, sendo que grosso modo toda a área afeta 

à EEM está incluída na Estrutura Ecológica Fundamental, estado assim garantida a correta 

salvaguarda e proteção dos elementos naturais com maior significado para o território. A sua 
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distribuição espacial generalizada encontra-se representada no Mapa 6, e com maior 

pormenorização na Planta Estrutura Ecológica Municipal que acompanha o plano. 

Mapa 6: Estrutura Ecológica Municipal do concelho de São João da Pesqueira 

 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira e GeoAtributo (2017). 

Concluindo com a revisão do plano foi definida a EEM para o concelho de São João da 

Pesqueira, constituindo assim uma evolução bastante positiva face ao PDM em vigor. 

Podemos ainda referir que o Município com a definição da EEM na atual proposta de RPDM 

cumpriu o objetivo de “promover a biodiversidade e a definição da Estrutura Ecológica 

Municipal” que definiu para a 1.ª revisão do plano. 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre a EEM, 

apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o período de aplicação do plano, 

com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos são colmatados e os positivos 

sejam potenciados: 
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 Salvaguardar a transposição da EEM para planos de hierarquia inferior; 

 Garantir a correta articulação dos possíveis traçados de ecopistas e percursos 

pedonais com a EEM e com pontos de passagem por aglomerados de maior valor 

patrimonial e/ou turístico e áreas de infraestruturas de recreio e lazer. 
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4.3.2 FCD DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E COMPETITIVIDADE 

ECONÓMICA 

O FCD Desenvolvimento Territorial e Competitividade Económica pretende avaliar de que 

modo a proposta do plano contribui para a promoção da diversificação da base económica do 

concelho através da capacidade atrativa de novos investimentos e iniciativas, ao mesmo tempo 

que se fomenta a criação de emprego, em especial o emprego qualificado. 

No domínio do FCD Desenvolvimento Territorial e Competitividade Económica identificaram-se, 

no Quadro 9, os critérios de avaliação, objetivos e indicadores de avaliação, que auxiliam o 

nível de pormenorização da análise que se pretende efetuar. 

Quadro 9: Critérios, objetivos e os indicadores de análise estabelecidos para o FCD Desenvolvimento 

Territorial e Competitividade Económica 

FCD  Critérios Objetivos  Indicadores de Situação e Avaliação   
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Atividades económicas 

. Avaliar se o plano concorre para 

aumentar a capacidade atrativa 

do concelho, através da 

instalação de atividades 

económicas, diversificando a 

base económica local e 

promovendo o emprego 

qualificado. 

. Avaliar se a proposta promove a 

dinamização do mercado dos 

produtos locais. 

. Número de empregos qualificados;  

. Evolução do tecido empresarial por 

setor de atividade económica; 

. Áreas afetas à instalação de 

atividades industriais; 

. Normas urbanísticas nos espaços 

afetos às atividades económicas;  

. Taxa de ocupação dos espaços 

destinados às atividades 

industriais/empresariais. 

Desenvolvimento rural 

. Avaliar se é promovida a 

atividade turística em espaço rural 

e a captação de produtos 

turísticos sustentáveis, ao mesmo 

tempo que se potencia a proteção 

e a valorização da paisagem 

rural. 

. Avaliar se a proposta promove a 

preservação da paisagem rural, 

adequando a proposta do solo 

urbano aos efetivos populacionais 

do concelho. 

. Avaliar se a proposta integra os 

objetivos e as medidas coerentes 

com o reforço da competitividade 

das atividades produtivas do setor 

primário, assim como a defesa 

dos solos produtivos. 

. Empresas de promoção de 

atividades turísticas em espaço 

rural;  

. Áreas e infraestruturas de recreio e 

lazer; 

. Áreas afetas às atividades agrícola, 

silvícola e pecuária; 

. Representatividade do setor 

primário no panorama económico 

municipal. 
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4.3.1.4 ATIVIDADES ECONÓMICAS  

a) Breve caracterização da situação atual 

À data dos Censos 2011, a população empregada no concelho de São João da Pesqueira era 

de 2.854 indivíduos, o que representa um decréscimo de 12,18% face ao ano de 2001, quando 

a população empregada era composta por 3.250 indivíduos. Para esta diminuição contribui a 

população ativa empregada no setor primário, que diminuiu 27% em relação ao ano de 2001 e 

no setor secundário, que diminuiu 23,8%. Apenas no setor terciário houve criação de emprego, 

sendo que a população afeta a este setor aumentou cerca de 17% entre 2001 e 2011. 

A população empregada em 2011 encontrava-se distribuída da seguinte forma pelos diferentes 

setores de atividade: 40,78% (1.164 indivíduos) no setor primário; 16,15% (461 indivíduos) no 

setor secundário; 43,06% (1.229 indivíduos) no setor terciário (Gráfico 1). 

Gráfico 1: População empregada (%), por setor de atividade, no município de São João da Pesqueira (2001-

2011) 

 

Fonte: XIV e XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2016. 

O acréscimo do número de empregados no setor terciário deveu-se ao facto de as pessoas 

terem adquirido mais habilitações e, portanto, terem capacidade para trabalhar noutros setores 

que até hoje ainda não estavam desenvolvidos e, ao mesmo tempo, preferirem deslocar-se 

para outros locais em busca de melhores oportunidades. Por outro lado, o setor primário sofreu 

alterações significativas, com a introdução de novas tecnologias e à reorganização das 

plantações que permitiram reduzir significativamente a dependência de mão-de-obra (Câmara 

Municipal de São João da Pesqueira, 2015). 

No que se refere à distribuição ao nível das freguesias, o setor primário é aquele que emprega 

uma maior percentagem de indivíduos na maioria das freguesias do concelho de São João da 

Pesqueira, sendo as únicas exceções as freguesias de Riodades e a União das Freguesias de 

São João da Pesqueira e Várzea de Trevões. Aqui as freguesias que possuem uma maior 
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representatividade deste setor correspondem a Nagozelo do Douro (70%), Vale de Figueira 

(67,11%), Soutelo do Douro (57,24%) e Valongo dos Azeites (56,92%). 

Segue-se o setor terciário, que nesta análise se dividiu em dois – social e económico. 

Começando pelo terciário social este emprega uma maior percentagem de indivíduos (superior 

a 20%) na União das Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões (32,13%), 

União das Freguesias de Trevões e Espinhosa (22,27%) e União das Freguesias de Vilarouco 

e Pereiros (20,16%). Em relação ao terciário económico, este emprega mais de 11% do total 

da população em todas as freguesias do município de São João da Pesqueira, sendo a União 

das Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões (30,23%) e a freguesia de 

Riodades (25,60%) aquelas que registaram a maior percentagem de indivíduos a trabalhar. 

Mapa 7: População empregada (%), por setor de atividade económica, no município de São João da Pesqueira 

(2011) 

 

Fonte: PMEPC de São João da Pesqueira (GeoAtributo, 2015:63). 

Relativamente ao tecido empresarial, de acordo com os dados estatísticos mais recentes 

(2014), existiam no concelho de São João da Pesqueira 1.695 empresas, o que se traduz uma 

média de mais de seis empresas por km
2
.  

Conforme evidenciado no Quadro 10, em 2014, das 1.695 empresas existentes no concelho de 

São João da Pesqueira, 1.259 empresas (74,2 % do total de empresas) tinham como atividade 

económica “agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”. Segue-se o “comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” com 117 empresas (6,9 % 

do total de empresas), as “atividades administrativas e dos serviços de apoio” com 63 

empresas (3,7 % do total de empresas), o “alojamento, restauração e similares” com 47 
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empresas (2,7 % do total de empresas), as “indústrias transformadoras” com 45 empresas (2,6 

% do total de empresas) e a “construção” com 43 empresas (2,5 % do total de empresas). 

Quadro 10: Número de empresas por atividade económica, entre 2010 e 2014 

Atividade Económica (CAE Rev. 3) 
Empresas (N.º) 

2010 2011 2012 2013 2014 

A. Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 218 298 306 1.130 1.259 

B. Indústrias extrativas 3 3 3 2 3 

C. Indústrias transformadoras 50 53 53 57 45 

D. Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 1 1 1 1 1 

E. Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 

gestão de resíduos e despoluição 
2 2 2 2 1 

F. Construção 62 60 55 53 43 

G. Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos 
142 144 138 141 117 

H. Transportes e armazenagem 17 15 15 17 18 

I. Alojamento, restauração e similares 72 68 62 63 47 

J. Atividades de informação e de comunicação 5 5 2 2 2 

L. Atividades imobiliárias 3 4 4 4 4 

M. Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 34 40 35 34 36 

N. Atividades administrativas e dos serviços de apoio 58 58 60 67 63 

P. Educação 24 24 23 20 20 

Q. Atividades de saúde humana e apoio social 10 11 11 12 10 

R. Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 

recreativas 
7 6 6 4 6 

S. Outras atividades de serviços 24 26 27 23 20 

Concelho de São João da Pesqueira 732 818 803 1.632 1.695 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2016. 

Observando a evolução do número das empresas sediadas no concelho de São João da 

Pesqueira, verifica-se que até 2012 existiam pouco mais de 800 empresas, tendo-se registado 

em 2013 um significativo acréscimo de empresas (mais de 50%), passando a existir no 

território concelhio 1.632 empresas. 

Quanto à evolução do número de empresas por atividade económica, entre 2010 e 2014 

sempre se presenciou a predominância das empresas dedicadas à “agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca”, passando de 218 empresas em 2010 para 1.259 empresas em 

2014. Pelo contrário, na maioria das restantes atividades económicas observou-se uma 

manutenção ou um decréscimo do número das empresas, tendo sido este último mais elevado 

(na ordem das 25 empresas) nas empresas de “comércio por grosso e a retalho; reparação de 

veículos automóveis e motociclos” (passando de 142 empresas em 2010 para 117 empresas 

em 2014) e nas dedicadas ao “alojamento, restauração e similares” (passando de 72 empresas 

em 2010 para 47 empresas em 2014). 
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Denota-se que em 2014, e à semelhança do ano de 2013, predominavam as empresas 

dedicadas ao setor primário (74,2% do total de empresas), seguindo-se as empresas 

enquadradas no setor terciário (20,2% do total de empresas) e por fim as empresas cuja 

atividade está relacionada com o setor secundário (5,5% do total de empresas). Por sua vez, 

entre 2010 e 2012, era o conjunto de empresas enquadradas no setor terciário aquelas que 

possuíam maior percentagem face ao total de empresas (54% em 2010, 49% em 2011 e 48% 

em 2012). 

O regulamento do PDM em vigor estabelece as áreas industriais como aquelas que se 

destinam às atividades industriais transformadoras e respetivos serviços de apoio. Para estas 

áreas encontravam-se estabelecidos, entre outros, os seguintes condicionalismos (artigo 37.º): 

 Índice de utilização máximo: 0,6 para loteamentos que não prevejam obras de 

urbanização e lotes decorrentes de alvará de loteamento e 0,5 para os outros 

loteamentos; 

 Cércea máxima – 7,5 metros; 

 Percentagem máxima de solo impermeabilizado – 70%; 

Atualmente no PDM vigente encontram-se delimitadas quatro áreas industriais, que ocupam 

uma área total de 24,95 ha. A área com maior expressividade localiza-se dentro do perímetro 

urbano de São João da Pesqueira (9,03 ha), e está ocupada na sua totalidade (todos os lotes 

estão vendidos). Este aglomerado está ainda servido por outra área industrial mais pequena 

(4,48 ha), 3,28 ha estão ocupados com habitações, o que representa a indústria dentro desta 

área industrial são 1,19 ha (Adega Cooperativa de São João da Pesqueira). 

Relativamente à área industrial de Ervedosa do Douro (7,69 ha), a ocupação industrial é 

inexistente, nunca tendo sido instalada qualquer indústria dentro desta área. 

A área industrial localizada na União das Freguesias de Vilarouco e Pereiros está ocupada na 

totalidade por uma antiga fábrica de amêndoa, atualmente inativa. 

Por fim, em relação à área industrial dentro do perímetro urbano de Trevões, esta abrange uma 

área de 1 ha e encontra-se atualmente ocupada pela Adega Cooperativa de Trevões. 

Concluindo, a grande dispersão industrial que se observa no território leva a que seja 

necessário ajustar a delimitação dos limites dos polos industriais à realidade, sempre numa 

visão de concentração de atividades e contenção da sua dispersão. Também observando a 

predominância de empresas com atividades no setor primário, será importante incentivar o 

empreendorismo a diversificação das atividades, nomeadamente com a potencialização das 

atividades turísticas do concelho. 
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b) Tendência de evolução sem plano 

Considera-se que o PDM em vigor no concelho de São João da Pesqueira não conseguirá 

assegurar as condições mínimas para garantir a minimização dos impactes ambientais, que 

advêm da instalação de novas indústrias para as áreas industriais atualmente programadas.  

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

A atração de empresas e promoção de emprego são questões vitais para o desenvolvimento 

do concelho verificando-se o seu reconhecimento nas linhas estratégicas da proposta do plano, 

onde se prevê o reordenamento das atividades económicas. Contudo a qualificação 

profissional é um aspeto importante na atração de empresas, e o Município reconheceu-a na 

sua definição dos objetivos para a 1.ª revisão do PDM de São João da Pesqueira, onde define 

que se deve “promover a qualificação profissional enquadrada nas especificidades e recursos 

endógenos do município e atividades emergentes”. 

Será igualmente importante incentivar a criação de empresas com atividades muito 

direcionadas para a promoção dos recursos endógenos, que dão identidade ao território. A par 

desta realidade o Município definiu o objetivo de “incentivar o empreendorismo a diversificação 

das catividades e a produção agro-florestal” na 1.ª revisão do Plano. Aqui os espaços de 

atividade económicas e industriais possuem um papel preponderante, pois por um lado são um 

elemento catalisador com o aumento da oferta de espaços empresariais qualificado e a 

adequação dos espaços às atividade produtivas, por outro combatem a progressiva dispersão 

industrial (ao longo de todo o concelho as várias atividades industriais ocupam 38,29 ha). 

Existe a pretensão, nesta proposta do plano, de ajustar os limites dos polos industriais, de 

forma a melhor definir as áreas e enquadra-las na realidade que hoje se verifica no território. 

Com esta requalificação, cai enquanto zonas industriais, a área industrial de Ervedosa do 

Douro e de Vilarouco. A zona industrial de São João da Pesqueira passa a ocupar uma área de 

7,34 ha, sendo as áreas envolventes destinadas a espaços habitacionais de tipo 2 e espaços 

florestais ou agrícolas.  

Tendo por base o regulamento da proposta de RPDM de São João da Pesqueira, os espaços 

de atividades económicas em solo urbano destinam-se ao acolhimento de atividades 

económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano, como 

é o caso da instalação de atividades industriais, de armazenagem, terciárias e empresariais, 

admitindo-se ainda a instalação de equipamentos de apoio, centros de valorização de resíduos 

desde que salvaguardadas as condições de segurança, salubridade e tranquilidade. Estes 

locais abrangem uma área total de aproximadamente 16 ha, localizadas na União das 

Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões e União das Freguesias de 

Trevões e Espinhosa.  
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Por sua vez, os espaços afetos a atividades industriais em solo rústico destinam-se apenas aos 

espaços destinados a albergar a instalação de atividades industriais diretamente relacionadas 

com o aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos. Estes locais 

abrangem uma área total de 23,21 ha, localizadas na União das Freguesias de Vilarouco e 

Pereiros. Dentro desta área localiza-se já a Sociedade Agrícola de Nogueira, que ocupa uma 

área total de 9 ha. 

Nestes espaços é admitida a edificabilidade mediante parecer favorável da tutela quando o 

terreno se encontrar abrangido por condicionante RAN ou REN. As edificações não devem 

ainda exceder o índice de ocupação do solo de 50% e a altura da fachada de 9 metros. Nas 

edificações existentes devidamente licenciadas, e quando não seja possível dar cumprimento 

ao índice de 50%, poderá ser admitida a ampliação até 10% da área de implantação existente, 

desde que o valor total não exceda 60% da área do prédio. 

Na proposta de qualificação do solo é ainda definido a categoria Espaços de Exploração de 

Recursos Energéticos e Geológicos, que se destinam à afetação da exploração de massas e 

de depósitos minerais e hidrominerais. São objetivos destes espaços garantir as condições 

necessárias a uma adequada exploração dos recursos geológicos e estabelecer um adequado 

ordenamento das zonas de exploração.  

Na Planta de Ordenamento encontram-se definidas as áreas de exploração consolidada
1
 que 

ocupam cerca de 5 ha, as áreas de exploração prevista que ocupam 2,40 ha e por fim as áreas 

potenciais
2
 (457,16 ha) que se sobrepõem a outras categorias de espaços do solo rústico, 

constituindo o aproveitamento de recursos geológicos um uso complementar dos usos 

dominantes do solo rústico. 

Contudo para a captação de investimento não basta só reservar o uso do solo para as 

atividades é necessário dotar o território das infraestruturas necessárias ao desenvolvimento 

das mesmas, quer em termos de acessibilidades quer da correta gestão de resíduos e 

abastecimento de água de forma a permitir a instalação das atividades industriais de acordo 

com as normas ambientais nacionais e europeias. 

No programa de execução da revisão do PDM de São João da Pesqueira, foram definidas três 

ações, a executar no espaço de dois anos após aprovação do plano, que dizem respeito à 

execução do loteamento para espaço destinado a atividades económicas e promoção e 

atração de investimento, adaptação de imóvel para a incubadora de empresas e ainda o 

projeto “Pesqueira Empreende”, este último projeto que pretende ser mobilizador na captação 

de novos investimentos e produtos, com especial aposta para marketing digital e design, pois 

                                                      
1
 Área de exploração consolidada — área onde ocorre uma atividade produtiva significativa de depósitos minerais e 

hidrominerais e, ou, de massas minerais cujo desenvolvimento deverá ser objeto de uma abordagem global tendo em 

vista o racional aproveitamento do recurso geológico, podendo incluir áreas concessionadas, licenciadas e outras áreas 

adjacentes para a progressão da atividade. 
2
 Área potencial — corresponde às áreas cujo potencial geológico carece de um aprofundar do seu conhecimento 

tendo em vista inferir a existência de recursos passíveis de exploração. Esta subcategoria tem por objetivo o 

estabelecimento de uma relação dinâmica entre o conhecimento e a valorização. 
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oferece soluções financeiras para projetos de investimento de micro e pequenas empresas do 

concelho. Para este conjunto de ações no âmbito da expansão e criação de espaços de 

atividades económicas, encontra-se programada uma dotação financeira de 1.217.800,00 

euros, que iram beneficiar todo o concelho. 

Concluindo a proposta da revisão do PDM teve em boa consideração reunir condições para a 

dinamização da economia do concelho, com redefinição dos espaços destinadas às atividades 

económicas e industriais. Estes espaços irão potenciar a atração de empresas e a promoção 

de emprego, que consequentemente irá criar condições para a fixação de população em idade 

ativa no concelho. 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre as atividades 

económicas, apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o período de 

aplicação do plano, com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos são 

colmatados e os positivos sejam potenciados: 

 Nas áreas industriais deverá ser assegurada a infraestruturação da rede de 

saneamento ou alternativas de solução de conjunto para os efluentes industriais, 

assim como a correta recolha de resíduos provenientes da atividade; 

 Deverão ser desenvolvidas campanhas de promoção dos produtos locais de 

modo a garantir a sustentabilidade das atividades económicas associadas a 

sistemas de produção biológicos ou que demonstrem sustentabilidade ambiental. 
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4.3.1.5 DESENVOLVIMENTO RURAL 

a) Breve caracterização da situação atual 

Como já foi anteriormente analisado, à data dos Censos de 2011, no concelho de São João da 

Pesqueira contava com 2.854 ativos empregados, sendo que 1.164 estavam afetos ao setor 

primário (diminuiu 27% em relação ao ano de 2001). 

Na maioria das freguesias, principalmente no norte do concelho, verifica-se um maior peso 

relativo de população ativa empregada no setor primário, de realçar as localidades de 

Nagozelo, Soutelo, Ervedosa do Douro, Castanheiro do Sul, Vale de Figueira e Vilarouco. Esta 

situação relaciona-se com o facto de na zona norte do concelho a vinha ter um papel 

preponderante na economia local, uma vez que está inserida na Região Demarcada do Douro. 

Por sua vez, na parte sul do concelho, o setor primário perde peso relativo para os setores 

terciário e secundário. Realça-se a União das Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea 

de Trevões, onde o setor terciário é o mais representativo. 

Em relação ao tecido empresarial, pode já se ter observado anteriormente que do total de 

empresas existente no concelho, quase 75% dedicam-se as atividades da agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca. 

A agricultura tem uma grande importância no concelho, principalmente ao nível da cultura da 

vinha. De acordo com a COS 2007, com atualização realizada pela Câmara Municipal 

verificamos que a ocupação agrícola está decomposta em 9 classes que representam 53,6% 

da área total do concelho (Mapa 8).  
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Mapa 8: Áreas agrícolas no concelho de São João da Pesqueira 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:60). 

O concelho de São João da Pesqueira é abrangido pela Denominação de Origem “Douro”, 

correspondente à utilizada na produção de vinho do porto, que engloba total ou parcialmente 

21 concelhos, pertencentes principalmente à sub-região Douro (Câmara Municipal de São João 

da Pesqueira, 2015).   

Assim, a vinha é a cultura permanente com maior importância no território concelhio (60,6%), 

surgindo em maior quantidade nas freguesias mais próximas do rio Douro, onde o declive é 

mais acentuado e a vinha se instala em socalcos.  

Tendo em conta os dados do INE, a produção vinícola no concelho de São João da Pesqueira 

em 2015 representou cerca de 12% da produção da região Douro, já que foi produzido 183.950 

hl, tendo sido o terceiro concelho que mais produziu vinho nesse ano. Porém importa referir, 

que entre 2009 e 2015, foi no ano de 2014 quando que se registou o valor mais elevado de 

produção vinícola, onde foram produzidos 308.218 hl, tendo ainda entre 2009 e 2014 sido o 

concelho que mais produziu vinho na região do Douro. 
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Uma outra atividade agrícola com peso significativo no concelho é a cultura do olival, podendo 

encontrar-se em estado de monocultura ou muitas associada à cultura da vinha, sendo neste 

caso utilizado como bordadura da mesma. Esta associação encontra-se localizada na zona 

oeste do concelho e nos vinhedos mais antigos, ao passo que o olival por si só encontra-se na 

zona central e este do concelho a cotas superiores (Câmara Municipal de São João da 

Pesqueira, 2015). 

Associado à vinha, está a atividade turística, já que esta é principal fator atrativo do concelho, 

pois a disposição da vinha em socalcos dá ao local uma paisagem única e muito característica 

da região do Douro. 

Neste seguimento torna-se importante preservar a paisagem rural a quando a expansão 

urbana. Aqui os espaços verdes urbanos têm um papel importante na ligação dos vários 

espaços diferenciados entre si e na amenização de ambientes, pelo contraste entre a 

suavidade do material vivo inerente à vegetação e o carácter inerte e rígido dos pavimentos e 

outras superfícies construídas.  

No que diz respeito aos espaços de recreio e lazer, estes são importantes para o bem-estar da 

população, que os procura para o descanso e a realização de atividades lúdicas. Estes estão 

maioritariamente localizados na sede de concelho e são: 

 Parque Municipal Mata do Cabo – para além das funções desportivas já 

enumeradas, tem como funções cumulativas uma piscina ao ar livre (aberta no 

período de junho a setembro), um parque de campismo e um café. 

 Parque de merendas – na freguesia sede de concelho existe um parque de 

merendas na Senhora do Monte e um parque de merendas na freguesia de 

Castanheiro do Sul. 

 Anfiteatro – localizado no centro do aglomerado urbano de São João da 

Pesqueira, integra uma área ao ar livre e confronta com vários equipamentos 

também existentes. 

 Jardim Publico de São João da Pesqueira – este jardim é principalmente 

utilizado por crianças, visto ter integrado um parque infantil e localizar-se perto do 

jardim infantil, escola do 1º ciclo e biblioteca municipal. 

Importa ainda mencionar, que no Relatório dos Estudos de Caracterização do Território, não 

foram consideradas as praias fluviais como espaços de recreio e lazer, pois não estão 

constituídas estruturas no território que permitam que sejam assim caracterizadas. No entanto, 

são vários os espaços que a população utiliza como “praia fluvial” e são bastante concorridos 

na época estival. São exemplo destes espaços a “praia fluvial” de Soutelo do Douro, Nagoselo 

do Douro e Ferradosa. 

Em relação às zonas de recreio florestal no concelho de São João da Pesqueira (Mapa 9), 

existem pequenos parques de recreio e lazer, sendo mais utilizados no verão como parque de 
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merendas. Para além dos espaços de recreio florestal, também as zonas de caça possuem 

bastante importância no concelho, pois esta atividade pode ser um importante instrumento de 

desenvolvimento rural da região. 

Mapa 9: Equipamentos florestais de recreio e zonas de caça e pesca 

 

Fonte: PMDFCI 2015-2019, Caderno I – Diagnóstico (Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

2015:30). 

 

b) Tendência de evolução sem plano 

A estrutura produtiva do município não deve sofrer alterações significativas, mantendo um 

carácter muito polarizado entre agricultura, construção, comércio, serviços e indústria 

transformadora, sendo que esta última atividade poderá sofrer algum abrandamento da sua 

atividade dada a conjuntura atual do setor a nível nacional. 

Continuará a existir uma baixa diversidade económica, com emprego e recursos pouco 

qualificados, fazendo com que progressivamente a população jovem saia do concelho à 

procura de novas oportunidades. 

Considera-se que o PDM em vigor não conseguirá assegurar as condições mínimas para 

garantir a minimização dos impactes ambientais que advêm da instalação de novas indústrias 

dedicadas ao setor primário. 
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Em relação ao desenvolvimento de atividades turísticas em espaços rurais, irá continuar a 

existir debilidades ao nível da dinamização turística, e o fraco aproveitamento dos elementos 

naturais e patrimoniais que caracterizam o concelho. 

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

Na redação proposta do regulamento da RPDM, as áreas agrícolas são definidas como 

aquelas “que pelas suas caraterísticas morfológicas, de tipo de solo e localização, se destinem 

à exploração agrícola e outras atividades afins complementares e abrangem os solos incluídos 

na Reserva Agrícola Nacional (RAN), bem como outros espaços agrícolas não inseridos na 

RAN designadamente aqueles que apresentem uso e aptidão para pastagens permanentes, 

culturas temporárias, culturas permanentes e áreas heterogéneas” (artigo 39.º). 

O Mapa 10 representa a distribuição espacial das áreas agrícolas presentes na proposta de 

RPDM, que ocupam uma área total de 14.054,89 ha. 

Mapa 10: Espaços agrícolas propostos 

 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2017. 
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Consideram-se compatíveis com o uso dominante as instalações, obras, usos e atividades 

seguintes: 

 Instalações de apoio às atividades agrícola, pecuária e florestal; 

 Edificações para fins habitacionais; 

 Equipamentos que visem usos de interesse público e infraestruturas; 

 Empreendimentos turísticos, de recreio e lazer; 

 Instalações especiais; 

 Edificação associada à prevenção e combate a incêndios florestais. 

São permitidas novas construções para fins habitacionais nos espaços agrícolas desde que se 

trate de uma moradia unifamiliar e apenas para residência própria e permanente do 

proprietário-agricultor. Permitem-se ainda construções para empreendimentos turísticos e 

empreendimentos de recreio e lazer desde que cumpram com as condições de edificabilidade 

definidas, a altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 9 metros e o índice máximo 

de utilização do solo seja de 0,25.  

São ainda admitidas novas construções ou equipamentos de lazer complementares, desde que 

a sua implantação não exceda 10% da área total de implantação resultante da soma da área 

de implantação existente e da área de implantação da ampliação. 

Em relação às áreas e infraestruturas de recreio e lazer, as áreas fluviais de recreio e lazer 

encontram-se degradadas ou subaproveitadas na zona das Bateiras, Soutelo do Douro, 

Nagoselo do Douro e Ferradosa. Existe igualmente uma grande debilidade na oferta de 

operadores turísticos que promovam atividades turísticas em espaço rural, levando a que 

exista um fraco aproveitamento dos elementos naturais e patrimoniais do concelho. 

Além da definição de objetivos e a sua transposição para a RPDM, ao nível das atividades 

económicas, foram definidas na RPDM um conjunto de UOPG destinadas ao desenvolvimento 

da atividade económica local, como é o caso da delimitação de quatro zonas de 

desenvolvimento turístico (analisadas mais à frente no critério Turismo) e da UOPG 5 – 

Cooperativa da Maça (freguesia de Paredes da Beira) que deverá assumir um papel de 

primordial importância no apoio ao desenvolvimento e promoção da produção de maçã, 

produto gerador de investimentos locais e com potencial de crescimento. 

Na vertente de desenvolvimento turístico da área rural encontra-se programada a execução, 

através de Plano de Pormenor ou Unidades de Execução, da UOPG 6 – Complexo Desportivo 

e Recreativo da Sr.ª do Monte. Trata-se de uma área naturalmente favorável à visualização e 

contemplação da paisagem e as suas características morfológicas e fisiográficas podem 

contribuir para alavancar e potenciar a realização de atividades e instalação de infraestruturas 

que valorizem o território e promovam novos usos bem como a melhoria das condições das 

atividades já instaladas. 
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Pretende-se atribuir novas valências ao território e qualificar o espaço através da instalação de 

um aeroclube e de uma pista de motocross, procurando imprimir novas dinâmicas territoriais 

através de uma oferta diferenciadora na região, qualificando atividades potenciais de desporto 

“todo terreno”, captar novos utilizadores, praticantes e visitantes, através da promoção de 

atividades de aventura, desportivas e lúdicas paralelamente à requalificação e beneficiação dos 

restantes espaços complementares. 

O programa de execução da revisão do PDM define ainda uma outra ação, a desenvolver a 

curto prazo, relativa à pavimentação e reabilitação de caminhos agrícolas e rurais, com vista ao 

desenvolvimento das atividades agroindustrial e florestal. Para esta ação encontra-se 

programada uma dotação financeira de cerca um milhão euros, que irá beneficiar todo o 

concelho. 

A proposta de regulamento da revisão do PDM, com a definição dos perímetros urbanos 

percebe-se a preocupação com a contenção do difuso em áreas já afetadas com este tipo de 

povoamento, evitando a criação de novas áreas de expansão urbana em zonas não 

infraestruturadas e sensíveis do ponto de vista paisagístico e biofísico. 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre o 

desenvolvimento rural, apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o período 

de aplicação do plano, com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos são 

colmatados e os positivos sejam potenciados: 

 Continuar com a correta articulação das infraestruturas de lazer e recreio com o 

meio natural envolvente; 

 Apostar na criação de empresas de promoção turística em meio rural, que 

atualmente são inexistentes no concelho; 

 Reforçar a competitividade das atividades do setor primário (vinha, olival, maça) 

no contexto regional. 
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4.3.3 FCD TURISMO E IDENTIDADE CULTURAL 

O FCD Turismo e Identidade Cultural pretende avaliar se são garantidas ações que visem 

aumentar a atratividade turística e cultural, através do acolhimento de atividades que 

assegurem uma dinamização local. Avaliar se são definidas ações de promoção e qualificação 

do património cultural, garantindo a salvaguarda dos elementos arquitetónicos e arqueológicos. 

No domínio do FCD Turismo e Identidade Cultural identificaram-se, no Quadro 11, os critérios 

de avaliação, objetivos e indicadores de avaliação, que auxiliam o nível de pormenorização da 

análise que se pretende efetuar. 

Quadro 11: Critérios, objetivos e os indicadores de análise estabelecidos para o FCD Turismo e Identidade 

Cultural 

FCD  Critérios Objetivos  Indicadores de Situação e Avaliação   

T
u

ri
s
m

o
 e

 I
d

e
n

ti
d

a
d

e
 C

u
lt

u
ra

l 

Turismo 

. Avaliar se são promovidos e 

valorizados os recursos turísticos 

existentes, tendo em vista o 

aumento da atratividade turística 

do concelho com a captação de 

produtos turísticos sustentáveis, 

em articulação com as atividades 

culturais e valores patrimoniais.  

. Avaliar se é definida uma 

estratégia de acolhimento/ 

compatibilização dos 

empreendimentos turísticos, 

através da devida consideração 

das diferentes tipologias passíveis 

de serem suportadas no território, 

e das atividades de caráter 

sazonal.  

. Avaliar se é compatibilizada a 

oferta turística de qualidade com 

o património histórico e cultural.  

. Tipologias e capacidade total do 

alojamento turístico; 

. Estabelecimentos hoteleiros; 

. Empreendimentos turísticos de 

Turismo Rural e Turismo de 

Habitação; 

. Intensidade turística (número de 

dormidas). 

Património e identidade 

cultural 

 

. Avaliar de que forma os recursos 

patrimoniais são salvaguardados 

e se definem medidas de 

proteção e valorização do 

património arquitetónico e 

arqueológico. 

. Património arquitetónico classificado 

e em vias de classificação;  

. Património arqueológico 

classificado; 

. Elementos patrimoniais em bom 

estado de conservação; 

. Medidas de proteção e valorização 

dos elementos patrimoniais; 

. Atividades de promoção e 

valorização do património e da 

cultura e identidades locais.  
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4.3.3.1 TURISMO  

a) Breve caracterização da situação atual 

O setor do turismo representa uma importante atividade económica, devido à sua localização 

privilegiada junto do centro do Douro Vinhateiro, área classificada como Património Mundial 

pela UNESCO, sendo que o concelho detém de cerca de 20% de toda a área classificada 

(Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015). 

A paisagem característica da região do Douro conjugado com o vasto património natural e 

arquitetónico, leva a que este concelho seja muito atrativo para os turistas que visitam a região, 

contribuindo dessa forma para o desenvolvimento económico do concelho. 

Tendo por base a informação constante do Relatório dos Estudos de Caracterização do 

Território, existem três empresas de Turismo em Espaço Rural (TER), nomeadamente a Casa 

do Adro, Casa dos Cardenhos e Quinta de S. José (4 unidades) encontrando-se três novos 

estabelecimentos em fase de abertura. A autarquia gere um Parque de Campismo e 

Caravanismo em Espaço Rural (PC) e existem ainda quatro empresas com a oferta da tipologia 

de Alojamento Local (AL), uma das quais encontra-se em fase de reconversão (Pesqdouro). 

No total dos estabelecimentos referentes ao alojamento, com base em dados da Câmara 

Municipal e do Turismo de Portugal, podemos concluir que o concelho, no conjunto da sua 

oferta, tem uma capacidade de alojamento de 97 quartos e 124 camas, sendo que o parque de 

campismo e caravanismo tem uma lotação máxima de 200 campistas e 12 caravanas. 
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Figura 4: Alojamento Turístico e Alojamento Local: número e capacidade de alojamento 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:151). 

Não foi possível obter informação oficial no que se refere ao número efetivo de dormidas, 

contudo o Posto de Turismo Municipal, importante ponto de referência para quem visita o 

concelho, entre 2004 e 2014, registou alguns dados de quem por ali passa. Pela análise dos 

dados estatísticos registados no Posto de Turismo observamos que, entre 2004 e 2014, foi o 

ano de 2006 aquele em que recebeu mais visitantes, 6.217 pessoas, podendo este valor ser 

explicado pelos festejos no concelho e na região dos 250 anos da Região Demarcada do 

Douro. A partir de 2006 iniciou-se uma tendência de decréscimo, mas partir do ano de 2010 a 

tendência inverte, registando-se um ligeiro aumento do número de visitantes, seguindo-se uma 
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subida acentuada em 2011. Em 2014 regista-se um enorme aumento, chegando às 4.595 

visitas, acompanhando o aumento de fluxo de turistas a nível nacional e em especial o “boom” 

turístico da região do Douro. 

Figura 5: Evolução das entradas no Posto de Turismo entre 2004 a 2014 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:153). 

Em termos de visitantes por países, maioritariamente são cidadãos portugueses (42,18%), o 

que demonstra a importância do mercado nacional para o turismo em São João da Pesqueira. 

Logo de seguida, encontram-se os turistas oriundos de França, representando 30,23% do 

global dos visitantes, sendo que neste caso maioritariamente surgem através do turismo fluvial. 

É igualmente importante referir que os cidadãos oriundos da Alemanha (9,82%), sendo estes 

essencialmente turistas que contratualizam a visita ao Douro nos denominados barcos 

“Vikings”. 

Sobre o turismo importa salientar a existência de cinco Rotas Turísticas, nomeadamente a 

Grande Rota dos Vinhos da Europa (GR14), a Rota dos Castanheiros (PR1), a Rota das 

Vinhas (PR2), a Rota das Amendoeiras (PR3) e a Rota das Oliveiras (PR4). Também o facto 

de o concelho estar situado a uma altitude relativamente elevada, privilegia uma visão de mais 

alargada no horizonte, proporcionando a existência de 14 miradouros, já identificados 

anteriormente. 

É ainda de realçar a Aldeia Vinhateira de Trevões, que faz parte do programa das seis Aldeias 

Vinhateiras do Douro, que “ (…) tem como objectivo principal a criação de uma dinâmica de 

regeneração e valorização das aldeias do Douro Vinhateiro, através da revitalização sócio-

económica, da fixação da população e do reforço da promoção turística. Dele fazem parte 

Barcos, Favaios, Provesende, Salzedas, Trevões e Ucanha.”
3
 

A beleza da paisagem, natural ou humanizada, o silêncio, a segurança e bem-estar que invade 

quem visita a região, a qualidade dos seus produtos, a sua história, refletida no património, 

                                                      
3
 In http://www.dourohistorico.pt/turismo/index.php?action=getDetalheRota&id=13 

http://www.dourohistorico.pt/turismo/index.php?action=getDetalheRota&id=13
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testemunho eloquente das civilizações que aqui se cruzaram, são motivos bastantes para uma 

visita. 

As relevâncias geológicas, fauna e flora, assim como o elevado valor dos miradouros, 

corredores ecológicos, ecossistemas e, ainda, os lugares naturais que o concelho oferece são 

características que patenteiam claramente que um dos produtos estratégicos para o turismo 

em São João da Pesqueira é o Turismo de Natureza. 

 

b) Tendência de evolução sem plano 

A tendência de evolução sem o plano configura um cenário de agravamento da situação atual, 

por falta de uma estratégia de marketing e promoção turística, por falta de articulação entre os 

atores turísticos que intervêm e por falta de integração vertical e horizontal dos produtos de 

São João da Pesqueira. Existe um grande défice de operadores turísticos e de unidade 

turísticas, também a fraca oferta de equipamentos turísticos de animação e estruturas de 

apoio. Também observa-se um fraco aproveitamento do enorme potencial turístico oferecido 

pelo vasto património que está adjacente a este território, fazendo com que São João da 

Pesqueira perca num território em que a competitividade entre concelhos é muito elevada. 

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

Ao nível do turismo, os objetivos para o Douro passam por torná-lo num polo turístico de 

projeção internacional, fazendo do turismo uma alavanca para o desenvolvimento 

socioeconómico da região, com especial incidência no turismo naútico (Rio Douro) e na 

Gastronomia e Vinhos (Douro – Região Demarcada mais antiga do Mundo).  

O Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro, identifica como produtos turísticos 

prioritários para a região o turismo histórico-cultural – touring; turismo de natureza e 

gastronomia & vinhos – enoturismo. 

Tendo em vista a importância que o turismo poderá ter na economia local, o Município de São 

João da Pesqueira, define como um dos objetivos da 1.ª revisão do PDM potenciar as áreas de 

vocação turística, nomeadamente a margem do rio Douro e seus afluentes e respetiva 

articulação com as restantes áreas rurais de produção vitivinícola e agro-florestal do município. 

Na proposta de RPDM de São João da Pesqueira, foi estabelecido que a execução dos 

espaços destinados a equipamentos/empreendimentos turísticos pode ocorrer, tanto em área 

classificadas como solo urbano como em solo rústico. Em solo rústico poderão ainda ser 

instalados núcleos de desenvolvimento turístico, empreendimentos turísticos isolados ou 

equipamentos e instalações de recreio e lazer. 

Algumas áreas de desenvolvimento turístico serão executadas através de quatro UOPG, para 

as quais se preconizam níveis de planeamento mais detalhados, nomeadamente: 
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 UOPG 1 – Zona de Desenvolvimento Turístico das Bateiras – freguesia de 

Ervedosa do Douro, na margem da Albufeira da Régua.  

 UOPG 2 – Zona de Desenvolvimento Turístico de Soutelo do Douro – freguesia 

de Soutelo do Douro, na margem da Albufeira da Régua.  

 UOPG 3 – Zona de Desenvolvimento Turístico de Nagoselo do Douro – freguesia 

de Nagoselo do Douro, na margem da Albufeira da Régua.  

 UOPG 4 – Zona de Desenvolvimento Turístico da Ferradosa – freguesia de Vale 

de Figueira, na margem da albufeira de Valeira. 

A UOPG 1 assume um papel essencial para a captação de visitantes e turistas uma vez 

constitui uma das portas do concelho, com localização privilegiada no que diz respeito à rede 

de infraestruturas viárias existentes, e à proximidade a infraestruturas fluviais e ferroviárias, 

perspetivando que a requalificação promova o melhoramento do envolvimento relacional com o 

Alto Douro Vinhateiro. A execução desta UOPG está programada para ser a curto prazo, isto é, 

no prazo de 2 anos após aprovação do plano. 

Nas UOPG 2 e 3, dada a sua proximidade aos núcleos urbanos envolventes, pretende-se que 

os fluxos gerados pelas atividades a instalar, promovam a qualificação da vivência do espaço 

urbano e gerem dinâmicas económicas e novas oportunidades de investimento na reabilitação 

do património edificado. Prevê-se ainda que estas áreas sejam complementares e constituam 

uma zona de descanso no atravessamento da ecopista prevista e a implementar ao longo da 

margem do Rio Douro. 

A UOPG 4 assume um papel essencial no sector turístico, com a sua estreita ligação ao 

turismo fluvial e ferroviário, sendo considerada uma das portas do concelho de localização 

privilegiada. As propostas para esta área passam sobretudo pela sua afirmação e envolvimento 

relacional com o Alto Douro Vinhateiro, com a Grande Rota dos Vinhos da Europa articulada 

com a implementação da ecopista prevista e a implementar ao longo da margem do Rio Douro, 

e com os principais produtos turísticos da região — comboios históricos e cruzeiros fluviais no 

Douro. 

A execução destas UOPG está programada para ser a médio prazo, isto é, no prazo de 3 a 5 

anos após aprovação do plano. 

Para cada UOPG foram definidos objetivos e regimes que encontram-se identificados no artigo 

87.º do regulamento da proposta de RPDM de São João da Pesqueira. 

Considera-se assim que com a RPDM há uma aposta em valorizar áreas com características 

paisagísticas e naturais do concelho, nomeadamente as áreas ribeirinhas do rio Douro, 

potenciando as condições para o turismo de natureza. 

Arrematando, com a RPDM há efetivamente uma aposta em valorizar áreas com 

características paisagísticas e naturais do concelho, potenciando as condições para o turismo 
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de natureza, garantindo o correto aproveitamento dos recursos naturais existentes, como é o 

caso do rio Douro e das culturas vinícolas, para o incremento das atividades do turismo. 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre o turismo, 

apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o período de aplicação do plano, 

com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos são colmatados e os positivos 

sejam potenciados: 

 Potencializar o turismo rural e de habitação de forma a contribuir para o aumento 

da oferta hoteleira, para a diversificação das atividades económicas em meio 

rural, o que potencialmente se poderá vir a traduzir numa geração de emprego e 

qualificação profissional específica nesta área; 

 Desenvolver um maior número campanhas de promoção dos produtos locais; 

 Potenciar a criação de empresas relacionadas com touring cultural, animação 

cultural, etc, com o objetivo de promoção de condições de atração/ acolhimento 

empresarial no setor do turismo cultural. 
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4.3.3.2 PATRIMÓNIO E IDENTIDADE CULTURAL 

a) Breve caracterização da situação atual 

O património deve ser assumido como um vetor incontornável do desenvolvimento sustentado, 

não só pelo potencial económico inerente, ligado por exemplo às atividades de turismo e lazer, 

mas também como resultado da sua relação com as necessidades sociais mais elementares, 

enquanto garante da memória, da identidade individual e social. 

Em relação ao património, a primeira referência a ser efetuada é ao património mundial, 

nomeadamente à Região do Alto Douro Vinhateiro, classificado pela UNESCO, a 14 de 

dezembro de 2001, como Património Mundial. A área classificada está distribuída 

administrativamente por 13 concelhos, sendo um deles o de São João da Pesqueira (20% do 

total da área encontra-se aqui) (Figura 6). 

Figura 6: Região classificada do Alto Douro Vinhateiro e identificação dos limites do PIOT-ADV 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:188). 

 “A paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro associa, a uma área natural de encostas 

íngremes e solos acidentados, a ação ancestral do Homem na adaptação do recurso solo às 

suas necessidades agrícolas. Assim resultou uma paisagem única, produto da modelação da 

paisagem em socalcos com vista à sua proteção relativamente à ação da erosão e permitindo o 

cultivo da vinha que se tem assumido, desde a ocupação romana, segundo técnicas diferentes, 

como o grande vetor de desenvolvimento desta região, dinamizando não só a economia, como 

a tecnologia, a cultura ou a tradição local” (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 

2015:186). 

Além de ter parte da sua área geográfica classificada como património mundial, o concelho de 

São João da Pesqueira possui um património muito variado, reflexo das suas vivências ao 
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longo do seu percurso histórico, sendo de destacar alguns imóveis classificados ou com 

classificação em estudo. 

Relativamente ao património classificado, a DGPC indica existir no concelho de São João da 

Pesqueira seis elementos do património imóvel classificados (Quadro 12), sendo que três deles 

estão classificados como Imóvel de Interesse Público, um como Monumento Nacional, um 

como Conjunto de Interesse Público, e por fim um elemento classificado como Interesse 

Municipal. No quadro seguinte apresentam-se os elementos do património imóvel do concelho 

em análise, o qual permite percecionar que não existem imóveis em vias de classificação. 

Quadro 12: Património imóvel classificado do concelho de São João da Pesqueira  

Designação 
Categoria de 

Proteção 
Categoria / 
Tipologia 

Decreto 

Casa de Azevedo e Capela  
IM – Interesse 

Municipal  

Arquitetura Civil / 

Casa 

Decreto n.º 129/77, DR, I 

Série, n.º 226, de 29-09-1977 

Igreja Matriz de Santa Maria de 

Trevões  

MN – Monumento 

Nacional  

Arquitetura 

Religiosa / Igreja 

Decreto n.º 7 586, DG, I 

Série, n.º 138, de 8-07-192 

Pelourinho de Soutelo do Douro  
IIP – Imóvel de 

Interesse Público  

Arquitetura Civil / 

Pelourinho 

Decreto n.º 23 122, DG, I 

Série, n.º 231, de 11-10-1933 

Solar da família Caiado Ferrão, 

incluindo a capela anexa com o 

seu recheio  

IIP – Imóvel de 

Interesse Público 

Arquitetura Civil / 

Solar 

Decreto n.º 251/70, DG, I 

Série, n.º 129, de 3-06-1970  

Solar do Paço Episcopal do Largo 

da Igreja de Trevões  

IIP – Imóvel de 

Interesse Público 

Arquitetura Civil / 

Solar 

Portaria n.º 1159/2009, DR, 

2.ª série, nº 212, de 02-11-

2009  

Praça da República  
CIP – Conjunto de 

Interesse Público  

Arquitetura Civil / 

Conjunto Urbano 

Portaria n.º 223/2013, DR, 2.ª 

série, n.º 72, de 12-04-2013 

Fonte: DGPC (2015)
4
. 

O património arqueológico constitui uma mensagem viva das comunidades desaparecidas no 

tempo, e como tal, a inserção dos valores arqueológicos, como herança cultural, é essencial no 

âmbito do ordenamento do território. 

O concelho de São João da Pesqueira possui um elevado número de sítios arqueológicos 

inventariados. De acordo com a DGPC existem no território concelhio 35 elementos do 

património arqueológico (Quadro 13). 

Quadro 13: Património arqueológico do concelho de São João da Pesqueira  

Designação Tipo de Sítio  Freguesia  

Anta 1 da Senhora do Vencimento Monumento Megalítico São João da Pesqueira 

Anta 2 da Senhora do Vencimento Monumento Megalítico Soutelo do Douro 

Anta 3 da Senhora do Vencimento Monumento Megalítico Soutelo do Douro 

Anta 4 da Senhora do Vencimento Anta Soutelo do Douro 

                                                      
4
 Disponível em: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-

ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/5892263 [consultado a 16 de junho de 2015]. 

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=155336
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=155347
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=155360
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=3186821
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/5892263
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/5892263
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Designação Tipo de Sítio  Freguesia  

Barra Tesouro Trevões 

Berrão de Paredes da Beira Berrão Paredes da Beira 

Cachão da Valeira 1 Naufrágio - 

Cachão da Valeira 2 Naufrágio - 

Cachão da Valeira 3 Naufrágio - 

Castelinhos Povoado Paredes da Beira 

Castelo Velho Mancha de Ocupação Paredes da Beira 

Castelo Velho 2 Mancha de Ocupação Paredes da Beira 

Castelo Velho 3 Arte Rupestre Paredes da Beira 

Castro da Senhora da Assunção Povoado Fortificado Paredes da Beira 

Cerro da Cruz Mancha de Ocupação Nagozelo do Douro 

Chã do Murganho Povoado Paredes da Beira 

Cista da Senhora da Lurdes Cista Nagozelo do Douro 

Cruzeiro Mancha de Ocupação Paredes da Beira 

Cruzeiro 2 Arte Rupestre Paredes da Beira 

Cruzeiro 3 Mancha de Ocupação Paredes da Beira 

Cruzeiro 4 Arte Rupestre Paredes da Beira 

Cruzeiro 5 Mancha de Ocupação Paredes da Beira 

Dolmen da Areita 2 Dolmen Paredes da Beira 

Dolmen da Areita 3 Dolmen Paredes da Beira 

Dolmen da Areita 4 Dolmen Paredes da Beira 

Dolmen da Areita 5 Dolmen Riodades 

Dólmen de Areita 1 Dolmen Paredes da Beira 

Feiticeiras Necrópole Paredes da Beira 

Fraga d’Aia Abrigo Paredes da Beira 

Gabriel Achado(s) Isolado(s) Vale de Figueira 

Paredes da Beira Via Paredes da Beira 

Povoado da Cocheira Povoado Soutelo do Douro 

Quinta dos Cónegos 1 Habitat Vilarouco 

Reboledo Povoado Riodades 

São Salvador do Mundo Povoado São João da Pesqueira 

Fonte: Portal do Arqueólogo (2015)
5
. 

Em relação ao património arquitetónico, no concelho de São João da Pesqueira “encontram-se 

diversos edifícios de arquitetura nobre, marcantes em escala numa paisagem rural, uma vasta 

rede de igrejas, capelas e edifícios de ordens monásticas, núcleos históricos identitários da 

realidade onde se inserem estas comunidades, inúmeras formas identificadoras de património, 

                                                      
5
 Disponível em: http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios [consultado a 16 de junho de 2015]. 

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=49170
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=56558
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2552868
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2552889
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2552904
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2606304
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2782199
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2782666
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2782681
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2215651
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=155379
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2606223
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2177262
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2782132
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2782144
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2782158
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2782184
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2782194
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2606109
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2606130
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2606151
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2606160
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=54868
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2606249
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=55497
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=54169
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2782112
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=155368
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2976992
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=2246053
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=49117
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios
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cruzeiros, alminhas, fontanários, que nos exprimem a ocupação e a transformação que este 

território teve sucessivamente” (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:199). 

Os elementos que compõem o património arquitetónico existente no território concelhio 

encontram-se explanados no Anexo C do presente relatório, distinguidos por várias categorias, 

arquitetura civil, arquitetura religiosa e arquitetura da água. 

No que diz respeito ao património industrial, no concelho de São João da Pesqueira, 

encontramos diversos exemplos de património industrial, nomeadamente: Complexos mineiros, 

Lagares de azeite, Ruínas de equipamentos industriais (Fábrica da Amêndoa e Fábrica de 

Sabão) e Linha de caminho-de-ferro do Douro (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 

2015). 

Quanto ao património vernacular, este é um tipo de património arquitetónico pouco objeto de 

proteção por ser património não monumental. No concelho de São João da Pesqueira o 

património vernacular compreende quintas, manchas de socalcos, caminhos carreteiros, 

lagares e armazéns de vinho, lagares de azeite, moinhos, atafonas, pombais, fornos para secar 

figos, fornos para cozedura de telha, eiras, colmeais e pesqueiras (ver Anexo B do presente 

relatório).   

Os sítios e conjuntos com interesse são identificados pelo Município de São João da Pesqueira 

elementos “detentores de bons exemplos da arquitetura tradicional e popular, assim como pela 

conservação de núcleos urbanos que apresentam ainda alguma coerência original, no seu 

traçado e edificado” (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:239). São assim 

referenciados, como sítios e conjuntos com interesse, os seguintes elementos: 

 Praça da República, São João da Pesqueira; 

 Convento de S. Francisco, São João da Pesqueira; 

 Santuário de S. Salvador do Mundo, São João da Pesqueira; 

 Quinta da Abelheira, Vale de Figueira; 

 Ferradosa, Vale de Figueira; 

 S. Xisto, Vale de Figueira; 

 Núcleo de Pereiros; 

 Núcleo de Várzea de Trevões; 

 Núcleo Histórico de Trevões; 

 Ribeira de Galegos, Trevões e Ribeira, Paredes da Beira; 

 Núcleo de Paredes da Beira; 

 Ribeira de Tabarela, Riodades. 
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Resumidamente no próximo mapa encontra-se a distribuição espacial do património 

arquitetónico, industrial, vernacular e sítios e conjuntos com interesse existente no concelho de 

São João da Pesqueira.  

Mapa 11: Património arquitetónico, industrial, vernacular e sítios e conjuntos com interesse do concelho de 

São João da Pesqueira 

 

Fonte: GeoAtributo, 2015. 

De acordo com a UNESCO, o património imaterial “compreende as expressões de vida e 

tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de 

seus ancestrais e passem seus conhecimentos a seus descendentes” (UNESCO, 2015
6
). 

No concelho de São João da Pesqueira reconhecem-se, como elementos do património 

imaterial, as seguintes práticas: 

 Oralidade, práticas e dizeres; 

 A festa e a romaria; 

 Lendas e mitos; 

 Gastronomia; 

 Práticas construtivas; 

 Quotidiano agrícola.  

Por fim, os bens culturais móveis representam espécies artísticas, etnográficas, científicas e 

técnicas, e ainda espécies arqueológicas, arquivísticas, audiovisuais, bibliográficas, 

fotográficas, fonográficas, entre outras. Relativamente ao património móvel deste território, e 

                                                      
6
 Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-heritage/ [consultado em 17 de 

junho de 2015].  

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-heritage/
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especialmente no caso do património religioso, destaque para todo o seu património móvel, 

nomeadamente nas artes decorativas, a arte sacra, a presença do barroco nos estilos 

arquitetónicos e decorativistas de diversos imóveis e na linguagem programática decorativa do 

seu interior (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015). 

 

b) Tendência de evolução sem plano 

Apesar do PDM vigente considerar, como um dos seus objetivos, a preservação e a 

valorização do património concelhio, perspetiva-se que, sem a RPDM de São João da 

Pesqueira, não haja um desenvolvimento equilibrado, sustentado e harmonioso dos 

aglomerados em consonância com a salvaguarda do seu património.  

Conforme referido anteriormente, o concelho de São João da Pesqueira apresenta valores 

históricos e culturais com expressão significativa, que representam espaços de promoção 

concelhia e de valorização do território. De uma forma geral, a permanência da situação 

existente irá limitar o concelho ao nível da valorização do património histórico e cultural, o 

património continuaria a não ser alvo de ações significativas de valorização, verificando-se a 

contínua degradação de algum do património. 

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

A proposta de RPDM de São João da Pesqueira teve em boa consideração a proteção e 

valorização dos elementos patrimoniais presentes no território concelhio. A salvaguarda e 

valorização dos recursos naturais e patrimoniais, nomeadamente os elementos 

caracterizadores da paisagem do ADV, o património vernacular industrial e de produção 

agrícola tradicional, o pequeno património e os muros de suporte e de delimitação de caminhos 

constituem um dos objetivos estratégicos da RPDM. 

O património classificado em vias de classificação e respetivas zonas de proteção ou zonas 

especiais de proteção encontram-se identificados na Planta de Condicionantes, na Planta de 

Património e na Planta de Ordenamento (n.º 3 do artigo 24.º). Todos os imóveis classificados 

dispõem de uma zona de proteção legalmente estabelecida (n.º 1 do artigo 25.º). 

Os sítios arqueológicos também encontram-se identificados na Planta de Ordenamento – 

Património (n.º 4 do artigo 24.º), e dispõem das seguintes áreas de proteção (n.º 2 do artigo 

25.º): 

 As áreas de proteção são delimitadas pela área de dispersão dos vestígios de 

superfície ou por informação científica existente; 

 Na ausência de elementos referidos na alínea anterior, a área de proteção de 

cada sítio engloba um perímetro circular com um raio de 75 metros a partir do 

ponto central, identificado na Planta de Património; 
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 Nas áreas de proteção aplicam-se as disposições legais em vigor para o 

património arqueológico. 

Todas as intervenções a realizar nos valores patrimoniais classificados e em vias de 

classificação e respetivas áreas de proteção e ainda nas áreas arqueológicas carecem de 

parecer da Direção-Geral do Património Cultural. 

No caso de, no decurso de operações urbanísticas, aparecer vestígios arqueológicos, obriga à 

suspensão imediata dos trabalhos e à comunicação imediata da ocorrência à Câmara 

Municipal e à Direção-Geral do Património Cultural. 

É ainda mencionado que todos os imóveis que venham a ser objeto de classificação, após a 

entrada em vigor do plano, passam a integrar automaticamente a Planta de Condicionantes, 

constituindo deste modo servidão administrativa. 

Foram ainda estabelecidas restrições às áreas geográficas classificadas como solo rústico 

situadas no interior do perímetro do Alto Douro Vinhateiro, com a interdição dos seguintes atos 

(n.º 1 e artigo 26.º): 

 Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 

 Prática de caça nas áreas submetidas ao regime cinegético geral; 

 Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e 

destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; 

 Instalação de indústrias poluentes e exploração e transformação de massas 

minerais. 

As intervenções urbanísticas (construção ou reconstrução edificações; unidades industriais; 

construção ou ampliação de vias de comunicação, entre outras) a realizar nas áreas dentro do 

perímetro do ADV deverão ter parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como 

património mundial. 

Na área geográfica e administrativa abrangida pelo Plano Intermunicipal de Ordenamento do 

Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV), a admissão de comunicação prévia ou o 

pedido de licenciamento, deverá ser precedida do parecer vinculativo do organismo 

responsável pela tutela do património classificado. Nesta área, a utilização do solo rústico para 

a plantação ou replantação de vinha deve ser apreciada tendo em conta as dimensões da 

parcela e da exploração vitícola, e deverá respeitar os parâmetros e condicionamentos 

definidos no n.º 4 do artigo 26.º do regulamento da proposta do plano. 

Ainda de forma a salvaguardar sítios ou locais, não incluídos em perímetros urbanos, que 

abrangem áreas de património histórico, arquitetónico, arqueológico, etnográfico ou 

paisagístico, foi definida a categoria, de espaços culturais, onde é permitida a execução de 

obras inerentes à sua manutenção ou apoio ao seu uso, desde que não afetem negativamente 

a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, de salubridade e funcional. 
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Na estratégia do Município existe um conjunto de ações/intenções para atuar sobre o 

património do concelho de São João da Pesqueira nas suas várias vertente, como é o caso de, 

entre outros: 

 Ações de valorização e divulgação do património de São João da Pesqueira, 

através da beneficiação e conservação, sinalética in situ de imóveis e lugares, 

aplicações interativas e digitais, rotas e percursos temáticos com relação regional 

e nacional;  

 Impulso para a classificação de património cultural e valorização do património 

arqueológico do território; 

 Atualização do inventário municipal do património;  

 Recuperação, revitalização e inserção de conteúdos interpretativos no Dólmen de 

Areita, Fraga D’Aia e Senhora da Assunção em Paredes da Beira e Senhora do 

Monte;  

 Dinamização do património arqueológico de Paredes da Beira; 

 Revitalização de fontes, fontanários e sistemas tradicionais de recolha de água; 

 Medidas valorativas para o património arquitetónico enquanto espaço de 

habitação e novos usos do património para espaços TER, espaços culturais e 

industriais criativas ou em ações valorativas específicas; 

 Reabilitação e recuperação de caminhos tradicionais; 

 Revitalização e apoio na recuperação de lagares de vinho e lagares de azeite 

com sistemas tradicionais, integrando-os nos clusters locais, dinâmicas e espaços 

visitáveis existentes nos domínios do vinho e do azeite; 

 Revitalização cultural, patrimonial e paisagística como lugares de observação; 

 Medidas valorativas para o património imaterial associadas à oralidade, práticas e 

dizeres, lendas e mitos. 

Concluindo, de um modo geral, considera-se que com a proposta do plano ocorrerá a 

preservação e a valorização do património cultural e principalmente, para além da preservação 

do próprio imóvel, haverá a salvaguarda da sua envolvente, contribuindo assim para evitar a 

introdução de elementos descaracterizadores da paisagem circundante e, consequentemente, 

do próprio património. 
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d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre o património, 

apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o período de aplicação do plano, 

com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos são colmatados e os positivos 

sejam potenciados: 

 Incentivar os proprietários de imóveis com valor patrimonial para a sua 

recuperação/manutenção do bom estado de manutenção quer com medidas 

fiscais, quer a nível de apoio técnico e financeiro;  

 Manter o inventário do património arqueológico e arquitetónico atualizado, de 

forma a perceber a evolução do estado de conservação dos mesmos. 
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4.3.4 FCD ESTRUTURAÇÃO URBANA E QUALIDADE DE VIDA 

O FCD Estruturação Urbana e Qualidade de Vida pretende avaliar se é promovido um sistema 

urbano equilibrado, considerando a perspetiva de otimização das infraestruturas, 

nomeadamente ao nível das redes de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e viária. Avaliar se é proporcionado o acesso aos serviços de interesse comum, 

promovendo a coesão social e territorial, e se é assegurada uma dotação adequada de 

equipamentos coletivos, ajustada às necessidades da população concelhia. 

No domínio do FCD Estruturação Urbana e Qualidade de Vida identificaram-se, no Quadro 14, 

os critérios de avaliação, objetivos e indicadores de avaliação, que auxiliam o nível de 

pormenorização da análise que se pretende efetuar. 

Quadro 14: Critérios, objetivos e os indicadores de análise estabelecidos para o FCD Estruturação Urbana e 

Qualidade de Vida 

FCD  Critérios Objetivos  Indicadores de Situação e Avaliação   

E
s
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u
tu
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a
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u

a
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a
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e
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e
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Sistema urbano 

. Avaliar se a proposta concorre para 

a contenção da dispersão urbana e 

reforço das centralidades, 

promovendo uma estruturação 

hierárquica que contribua para um 

maior equilíbrio territorial. 

. Solo urbano consolidado; 

. Área total de polígonos de 

edificação dispersa; 

. População residente e área de solo 

urbano por freguesia; 

. Área proposta para solo urbano. 

Níveis de 

infraestruturação e 

equipamentos de apoio 

. Avaliar se as áreas urbanas são 

servidas pela rede básica de 

infraestruturas (água, saneamento, 

eletricidade e comunicações). 

. Áreas urbanas ainda não servidas 

pela totalidade das infraestruturas 

básicas; 

. Áreas urbanas não servidas pela 

recolha de RSU; 

. Qualidade da água para consumo 

humano; 

. Número, tipologia e capacidade dos 

equipamentos de apoio.  

Acessibilidade e 

mobilidade 

 

. Avaliar se é garantida a melhoria da 

acessibilidade e se a proposta do 

plano potencia a acessibilidade 

proporcionada pela rede viária de 

nível nacional e regional que serve 

o concelho. 

. Extensão da rede viária relevante 

considerada e em bom estado de 

conservação; 

. Meio de transporte utilizado nos 

movimentos pendulares; 

. Cobertura da rede de transportes 

coletivos. 

Requalificação dos 

espaços urbanos 

. Avaliar a promoção da 

requalificação do tecido urbano e, 

em particular, o espaço público, 

através de: 

a) Definição de planeamento a 

escala superior (PU e PP) e 

respetivos programas, que possam 

responder às necessidades 

identificadas;  

b) Definição regras específicas ao 

nível da colmatação dos espaços 

urbanos que garantam a não 

descaracterização dos mesmos.  

. Área de espaços verdes em solo 

urbano; 

. Área total dos polígonos de solo 

urbano disciplinados ou a disciplinar 

por PU ou PP; 

. Percentagem de espaço público em 

solo urbano.  
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4.3.4.1 SISTEMA URBANO  

a) Breve caracterização da situação atual 

No PDM de São João da Pesqueira vigente encontram definidas sete classes do uso do solo, 

devidamente identificadas na Planta de Ordenamento, designadamente espaços urbanos e 

urbanizáveis; espaços de indústria transformadora; espaços de indústria extrativa; espaços 

agrícolas; espaços florestais; espaços naturais de interesse paisagístico e unidades de 

utilização paisagístico. 

Á luz do PDM em vigor, a população do concelho distribui-se por 21 aglomerados
7
, sendo que 

a vila de São João da Pesqueira em conjunto com o núcleo de Ervedosa do Douro, concentram 

praticamente 40% da população residente. No regulamento vigente, o território municipal é 

dividido em duas áreas: Vila de São João da Pesqueira, para o qual foi dirigido prioritariamente 

o crescimento urbano e infraestruturação do território; e a área exterior a vila. 

O perímetro urbano do concelho de São João da Pesqueira atualmente em vigor compreende 

uma área total de 932,45 ha, cuja distribuição espacial encontra-se no Mapa 12. 

                                                      
7
 Castanheiro do Sul, Ervedosa do Douro, Casais do Douro, Sarzedinho, Espinhosa, Nagoselo do Douro, Paredes da 

Beira, Pereiros, Riodades, Vale de Penela, São João da Pesqueira, Espinho, Soutelo do Douro, Trevões, Vale de 

Figueira, Vale de Vila, Ôlas, São Xisto, Valongo dos Azeites, Várzea de Trevões e Vilarouco/ Vidigal/ Senhora da 

Estrada. 
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Mapa 12: Perímetro urbano em vigor 

 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira e GeoAtributo, 2017. 

Após análise do Mapa 12, a primeira impressão que se retira é que são os aglomerados de 

São João da Pesqueira e Ervedosa do Sul que detém maior área, com 270,93 ha e 90,32 ha, 

respetivamente. Já os aglomerados de S. Xisto (5,51 ha), Vale de Penela (12,53 ha) e Casais 

do Douro (12,72 ha) são os que apresentam menor área. 

Quadro 15: Perímetro urbano em vigor 

Freguesia Aglomerado Urbano Área (ha) 
Área (% face ao 

total) 

Castanheiro do Sul Castanheiro do Sul 39,10 4,19% 

Ervedosa do Douro 

Ervedosa do Douro 90,32 9,69% 

Casais do Douro 12,72 1,36% 

Sarzedinho 13,34 1,43% 

União das Freguesias de 

Trevões e Espinhosa 

Trevões 63,55 6,82% 

Espinhosa 17,72 1,90% 

Nagoselo do Douro Nagoselo do Douro 29,91 3,21% 

Paredes da Beira Paredes da Beira 50,72 5,44% 
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Freguesia Aglomerado Urbano Área (ha) 
Área (% face ao 

total) 

Riodades 
Riodades 71,73 7,69% 

Vale de Penela 12,53 1,34% 

União das Freguesias de 

São João da Pesqueira e 

Várzea de Trevões 

S. João da Pesqueira/Espinho 270,93 29,06% 

Várzea de Trevões 20,73 2,22% 

Soutelo do Douro Soutelo do Douro 47,64 5,11% 

Vale de Figueira 

Vale de Figueira 18,00 1,93% 

Vale de Vila 19,24 2,06% 

Ôlas 39,70 4,26% 

S. Xisto 5,51 0,59% 

Valongo dos Azeites Valongo dos Azeites 35,72 3,83% 

União das Freguesias de 

Vilarouco e Pereiros 

Pereiros 17,63 1,89% 

Vilarouco 55,71 5,97% 

TOTAL 932,45 100% 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2017. 

Os aglomerados do concelho são, à exceção da sede de concelho, bastante ruralizados, 

apresentando todos eles aspetos comuns, como uma estrutura desordenada, que resultou de 

um desenvolvimento espontâneo, em torno do largo principal ou igreja e ainda ao longo da via 

de acesso principal. As habitações na sua maioria são unifamiliares, e os edifícios, nas zonas 

mais antigas, surgiram de forma espontânea e linear, desencadeando arruamentos, alguns 

estreitos e sinuosos (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015). 

A perda de população continuada a que se tem assistido, contrariada apenas pela freguesia de 

São João da Pesqueira na última década censitária, tem afetado sobremaneira os aglomerados 

rurais, provocando a sua desertificação progressiva e o abandono de diversos edifícios que 

detinham funções habitacionais ou que suportavam as atividades de subsistência da 

população. 

 

b) Tendência de evolução sem o plano 

Apesar de se reconhecer a consolidação do sistema urbano durante o período de vigência do 

atual PDM do concelho de São João da Pesqueira, considera-se que este ainda se encontra 

desajustado face à atual realidade concelhia. Neste sentido, a evolução sem a atual RPDM 

limitará o desenvolvimento deste município nas suas vertentes económicas, sociais e 

ambientais. 

A ausência de definição no PDM em vigor de medidas de inserção urbanística e paisagística, 

permitirá que continuem a existir situações de descaracterização dos aglomerados.  
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c) Avaliação estratégica de impactes 

As zonas de expansão, desenvolveram-se na periferia dos aglomerados, em torno dos 

conjuntos urbanos originais ou ao longo dos arruamentos mais importantes. No entanto, parte 

das construções novas, surgem no interior da estrutura urbana, associadas ao processo de 

renovação urbana, sendo que em algumas situações, estas contribuem para a 

descaracterização dos aglomerados, tanto pela introdução de linguagens arquitetónicas 

distintas das locais, como pela utilização de materiais desadequados. 

Como se verifica ao longo de todo interior do país, os núcleos mais antigos têm vindo a ser 

abandonados, ficando os edifícios destinados ao abandono. Face a esta situação, é necessário 

implementar medidas que permitam inverter esta tendência, promovendo a recuperação destes 

imóveis, à luz dos parâmetros e das necessidades atuais, pois só assim se poderá evitar o 

abandono das zonas antigas e a redução da ocupação em áreas periféricas. 

O Município de São João da Pesqueira, com a revisão do Plano tinha como objetivos 

estabelecer um ordenamento adequado e equilibrado que seja articulado com os concelhos 

vizinhos evitando descontinuidades territoriais, e ajustar os perímetros urbanos em função do 

crescimento verificado e previsto.  

Com efeito, para uma melhor definição das áreas urbanas analisou duas vertentes, a 

dinâmicas locais, nomeadamente a que se prende com a demografia, com os alojamentos e 

edifícios, e ainda a dinâmica urbanística, resultado dos pedidos de licenciamentos e das 

pretensões da população no período de revisão do Plano. 

Analisando o cruzamento dos dados provenientes da demografia, alojamentos e edifícios 

permite concluir que a perda populacional não é significado de estagnação no número de 

edifícios, pois apesar da perda populacional e do consequente abandono do parque edificado 

antigo, os edifícios continuam a aumentar na maioria dos aglomerados. De reforçar que 60% 

da totalidade dos alojamentos se encontram ocupados de forma permanente, 11% estão 

completamente devolutos e os restantes são alojamentos com um uso predominantemente 

sazonal. 
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Quadro 16: Dinâmica demográfica, alojamentos e edifícios 1991 – 2011 

 

Fonte: Relatório de Fundamentação dos Perímetros Urbanos (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:16). 

Por outro lado, na dinâmica urbanística do concelho, apresenta-se no quadro seguinte, o total 

das operações realizadas no que se referem às obras de construção, reconstrução, ampliação 

e remodelação realizadas no período entre 2001 e 2014. 

Quadro 17: Número de licenciamentos entre 2001 e 2014 

 

Fonte: Relatório de Fundamentação dos Perímetros Urbanos (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:17). 

Face às dinâmicas apresentadas, e com o objetivo de contenção do limite dos aglomerados, 

numa perspetiva de contrariar a dispersão da construção e promover a requalificação do 

edificado, a proposta da RPDM apresenta uma nova hierarquização da rede urbana, definidos 

quatro níveis para os núcleos urbanos: 
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 Nível 1 – S. João da Pesqueira; 

 Nível 2 – Ervedosa do Douro; 

 Nível 3 – Castanheiro do Sul, Nagoselo do Douro, Paredes da Beira, Riodades, 

Soutelo do Douro e Trevões; 

 Nível 4 – Casais do Douro, Sarzedinho, Vale de Figueira, Vale de Vila, Ôlas, S. 

Xisto, Vilarouco, Vidigal, Senhora da Estrada, Vale de Penela, Espinhosa, 

Pereiros, Valongo dos Azeites e Várzea de Trevões.  

De modo a compreender melhor a proposta de perímetros urbanos, em termos de 

diminuição/expansão, efetuou-se uma análise comparativa entre o em vigor e o que se propõe 

com a RPDM. 

Quadro 18: Perímetro urbano em vigor e perímetro urbano proposto 

Freguesia Aglomerado Urbano 
PDM em 

vigor (ha) 
Proposta 

(ha) 

Variação 

ha % 

Castanheiro do Sul Castanheiro do Sul 39,10 33,31 -5,79 -14,81 

Ervedosa do Douro 

Ervedosa do Douro 90,32 71,55 -18,77 -20,78 

Casais do Douro 12,72 7,56 -5,16 -40,57 

Sarzedinho 13,34 7,31 -6,03 -45,20 

União das Freguesias de 

Trevões e Espinhosa 

Trevões 63,55 49,06 -14,49 -22,80 

Espinhosa 17,72 14,72 -3 -16,93 

Nagoselo do Douro Nagoselo do Douro 29,91 22,42 -7,49 -25,04 

Paredes da Beira Paredes da Beira 50,72 65,01 14,29 28,17 

Riodades 
Riodades 71,73 57,22 -14,51 -20,23 

Vale de Penela 12,53 9,69 -2,84 -22,67 

União das Freguesias de 

São João da Pesqueira e 

Várzea de Trevões 

S. João da 

Pesqueira/Espinho 
270,93 257,68 -13,25 -4,89 

Várzea de Trevões 20,73 18,93 -1,8 -8,68 

Soutelo do Douro Soutelo do Douro 47,64 40,40 -7,24 -15,20 

Vale de Figueira 

Vale de Figueira 18,00 4,10 -13,9 -77,22 

Vale de Vila 19,24 17,65 -1,59 -8,26 

Ôlas 39,70 29,43 -10,27 -25,87 

S. Xisto 5,51 3,36 -2,15 -39,02 

Valongo dos Azeites Valongo dos Azeites 35,72 34,19 -1,53 -4,28 

União das Freguesias de 

Vilarouco e Pereiros 

Pereiros 17,63 15,25 -2,38 -13,50 

Vilarouco 55,71 49,08 -6,63 -11,90 

TOTAL 932,45 807,9 -124,55 -13,36 

Fonte: Relatório de Fundamentação dos Perímetros Urbanos (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:28); 

Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2017. 
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Mapa 13: Comparação entre o perímetro urbano em vigor e o proposto 

 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira e GeoAtributo, 2017. 

Do resultado da análise comparativa entre o perímetro urbano vigente e proposto (Mapa 13 e 

Quadro 18), constata-se que houve uma diminuição de cerca de 13% face ao total do perímetro 

urbano em vigor, o que se traduz num decréscimo de 124,55 ha. Esta diminuição resulta do 

ajustamento efetuado aos limites dos perímetros urbanos em vigor. Fazendo uma análise 

comparativa entre o perímetro urbano vigente e o proposto, verifica-se que em todos os 

aglomerados existiu um diminuição, tendo esta sido mais expressiva nos aglomerados de Vale 

de Figueira (-77,22%), Serzedinho (-45,20 ha) e Casais do Douro (-40,57 ha). 

O solo urbanizado proposto corresponde a zonas de usos urbanos infraestruturadas, e é 

constituído pelas seguintes categorias funcionais (apresenta-se as áreas de cada categoria): 

 Espaços Centrais – 118 ha; 

 Espaços Habitacionais de Nível I – 43 ha; 

 Espaços Habitacionais de Nível II – 575 ha;  

 Espaços de Uso Especial – 34 ha;  
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 Espaços de Atividades Económicas – 16 ha;  

 Espaços Verdes – 22 ha. 

Importa salientar um aspeto positivo, referente à delimitação de espaços verdes em solo 

urbano, mostrando a importância que o Município proporciona à existência de áreas verdes em 

ambiente urbano, contrariando assim as tendências de progressiva ocupação do solo. Estes 

espaços revelam-se de especial importância, pois além de desempenharem um papel basilar 

na manutenção do equilíbrio ecológico e ambiental, constituem um sistema fundamental na 

vivência urbana, no recreio e lazer da população, desempenhando um papel preponderante 

para a educação ambiental. 

Como foi possível observar tanto no PDM vigente como na proposta não foram definidas áreas 

de edificação dispersa nem aglomerados rurais, uma vez que não se justificava a sua 

delimitação, tendo o Município optado por definir todos os aglomerados dentro do perímetro 

urbano. 

Como foi referido a degradação do parque edificado existente nas áreas urbanas, põem em 

causa a imagem do aglomerado, e em muitos casos as condições de habitabilidade dos 

edifícios. Porém, devido aos baixos rendimentos, inúmeras famílias, idosos e dependentes não 

reúnem condições financeiras que permitam efetuar obras de recuperação em suas 

habitações. O Município a par desta situação criou em fevereiro de 2009, o Programa Municipal 

de Apoio Social à Beneficiação Habitacional, que abrange toda a área do concelho e consiste 

na realização de obras de conservação nas habitações, pequenos arranjos domésticos e na 

eliminação de barreiras arquitetónicas. Neste sentido, nos últimos anos o Município tem vindo a 

intervir no presente domínio por intermédio de programas destinados à melhoria das condições 

habitacionais dos grupos mais desfavorecidos do concelho. Ainda sobre este programa de 

apoio, no programa de ação da revisão do PDM, o Município de São João da Pesqueira 

pretende continuar com este, oferendo uma dotação de 105 mil euros para a sua execução a 

médio prazo (3 a 5 anos após a aprovação do plano).  

Igualmente de forma a incentivar a regeneração urbana, no último ano foram delimitadas, ao 

abrigo do Programa Norte 2020, duas áreas de regeneração urbana (ARU), uma no núcleo 

urbano de São João da Pesqueira e outra junto da localidade de S. Xisto (as ARU encontra-se 

representadas na Planta de Ordenamento que acompanha o plano). Encontra-se ainda prevista 

a elaboração do Plano de Ação de Regeneração Urbana, no prazo de dois anos após a 

aprovação do plano, dando assim continuidade à política de regeneração urbana no concelho. 

Por fim, importa salientar que no programa de execução, encontram-se ainda previstas outras 

ações com vista à requalificação e arranjos urbanísticos, com o apoio do Programa Norte 2020, 

nomeadamente: 

 Requalificação urbana da Rua da Devesa e zona envolvente; 

 Requalificação do lugar do Convento e Interface de São João da Pesqueira; 
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 Requalificação do Largo de 25 de Abril; 

 Requalificação do Adro de Santa Maria; 

 Projeto SAMA – Modernização e Gestão Urbanística (transformação digital do 

Município de São João da Pesqueira). 

Para este conjunto de ações encontra-se programada uma dotação financeira de 2.631.047,33 

euros, que iram beneficiar principalmente a vila de São João da Pesqueira. 

Neste sentido, considera-se que a proposta de solo urbano apresentada vai de encontro aos 

desafios do ordenamento do território pretendidos, na medida em que se promoveu a 

consolidação do sistema urbano, procurando-se garantir níveis adequados de coesão territorial. 

Foram igualmente tidos em conta os critérios de delimitação definidos na legislação, um 

conjunto de aspetos que se prendem com a rentabilização das infraestruturas e equipamentos 

existes, o acompanhamento do modelo de evolução da população residente, a correção de 

disfunções ou assimetrias existentes, a disponibilidade de solo urbano face à densidade 

populacional do aglomerado. 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre o sistema 

urbano, apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o período de aplicação do 

plano, com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos são colmatados e os 

positivos sejam potenciados: 

 Continuar com a aposta numa estratégia de consolidação do solo urbano em 

detrimento da dispersão da construção; 

 Fomento da centralidade e a nuclearização das áreas urbanas nomeadamente 

através do reforço de serviços e comércio de proximidade. 
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4.3.4.2 NÍVEIS DE INFRAESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

a) Breve caracterização da situação atual 

Começando por observar os níveis de infraestruturação, a análise irá se debruçar sobre o nível 

de atendimento à população no que se refere à água, saneamento, eletricidade, resíduos 

sólidos urbanos (RSU) e telecomunicações. 

Em relação ao abastecimento de água, a rede de abastecimento de água do município serve a 

totalidade da população (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015). 

A água utilizada no abastecimento é proveniente da barragem de Ranhados, e conduzida pelas 

Águas de Norte, S.A. até 14 pontos de entrega espalhados pelo território concelhio. Por sua 

vez, o sistema em baixa é assegurado pelo município de São João da Pesqueira, desde os 14 

pontos até à população, sendo que todos os aglomerados urbanos possuem pelo menos um 

reservatório. 

Mapa 14: Rede de abastecimento de água do concelho de São João da Pesqueira 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:341). 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O A M B IE N T A L   100 | Página      100 | P á g i n a  

De acordo com a mesma fonte, a qualidade da água neste município entre os anos de 2001 e 

2014 atingiu valores superiores a 99% (à exceção do ano de 2012), tendo mesmo atingido os 

100% no ano de 2014. Em termos da adesão ao serviço de abastecimento de água, este 

aproxima-se dos 90%, o que indica uma boa cobertura da rede de abastecimento de água 

concelhia. 

Quadro 19: Indicadores da rede de abastecimento de água do concelho de São João da Pesqueira 

Ano 
Água Segura 

(%) 
Adesão ao 
Serviço (%) 

Reservatórios 
Consumo 
(m

3
/ano) 

Entrada 
(m

3
/ano) 

2011 99,12 90,7 22 412,15 776,09 

2012 87,57 90,9 22 406,57 764,44 

2013 99,18 90,3 22 424,44 739,20 

2014 100 89,6 22 380,78 773,19 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015). 

Em termos do estado de conservação da rede de abastecimento de água, “este apresenta-se 

razoável a bom estado em todo o concelho exceto nos núcleos históricos de S. João da 

Pesqueira e Ervedosa do Douro” (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:342). 

Agora relativo à rede de drenagem de águas residuais, no concelho de São João da Pesqueira 

a drenagem é realizada através de redes de coletores gravíticos localizados nos vários 

aglomerados urbanos deste município.  

A drenagem dos caudais efluentes produzidos tem origem residencial e dos serviços, existindo 

ainda alguns caudais com origem industrial. As águas residuais drenadas são encaminhadas 

para as 18 (14 com gestão assegurada pela Câmara Municipal, e quatro pela Águas do Norte, 

S.A.) estações tratamento de águas residuais (ETAR) ou fossas sépticas municipais. 

Relativamente às fossas sépticas coletivas, situadas nos aglomerados urbanos de Casais do 

Douro (duas fossas sépticas), Serzedinho (duas fossas sépticas), Ôlas (uma fossa séptica) e 

Riodades (duas fossas sépticas), estas têm carácter provisório, estando previstos 

investimentos para a construção de ETAR compactas nos referidos aglomerados (Câmara 

Municipal de São João da Pesqueira, 2015). 

Atualmente a rede de drenagem do concelho serve 90% do total da população concelhia, 

sendo os restantes 10% servidos por fossas sépticas particulares. O facto de existir população 

servida por fossas sépticas deve-se fundamentalmente à dispersão do edificado e, em alguns 

casos, à complexa orografia em que as construções estão inseridas (Câmara Municipal de São 

João da Pesqueira, 2015). 
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Mapa 15: Rede de drenagem de águas residuais do concelho de São João da Pesqueira  

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:343). 

O município de São João da Pesqueira identifica como principal problema do saneamento 

público a insuficiente capacidade das ETAR existentes, acompanhada da baixa capacitação 

das instalações atualmente existentes. Salienta-se ainda o facto da rede de drenagem ser do 

tipo unitária, o que origina a grande afluência de caudais pluviais aos coletores de saneamento 

(Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015).  

No que diz respeito à gestão de resíduos, a recolha e o transporte dos RSU do concelho de 

São João da Pesqueira até à estação de transferência são assegurados pelo município, sendo 

o posterior transporte desta estação até ao aterro sanitário, localizado em Bigorne, da 

responsabilidade da RESINORTE, S.A.  

As infraestruturas presentes no concelho de São João da Pesqueira, referentes ao sistema de 

recolha de resíduos, são expostas no Mapa 16, com indicação dos dias de recolha dos RSU. 

Identificam-se assim um total de 29 ecopontos, 477 contentores e 1 estação de transferência. 

Quanto à periodicidade de recolha dos RSU, nas principais povoações esta é, genericamente, 

de duas vezes por semana, sendo a única exceção a sede concelhia, onde a recolha é 
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efetuada diariamente (exceto aos domingos). Quanto aos resíduos urbanos recicláveis estes 

são recolhidos semanalmente em todo o concelho.  

Mapa 16: Sistema de recolha dos RSU no concelho de São João da Pesqueira  

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:345). 

O concelho de São João da Pesqueira está dotado de infraestruturas elétricas capazes de 

satisfazer as necessidades da população. No quadro seguinte apresenta-se a evolução nos 

últimos 19 anos dos consumos de energia elétrica doméstica, não doméstica, industrial e 

agrícola, assim como o número de consumidores de cada uma das áreas. 

Observando o Quadro 20 verifica-se que o tipo de consumo que registou um acentuado 

crescimento foi o doméstico, quando comparado com a indústria e agricultura. A agricultura 

sofreu uma ligeira subida contrariamente ao consumo na indústria. Em geral é notória a subida 

dos consumidores de energia elétrica no concelho. 
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Quadro 20: Evolução do nº de Consumidores e do consumo de eletricidade por ano e tipo, no concelho de São 

João da Pesqueira 

Consumidores de energia elétrica: total e por tipo de consumo 

Total Doméstico Não-doméstico Industria Agricultura 

1994 2013 1994 2013 1994 2013 1994 2013 1994 2013 

4.851 5.769 4.267 4.848 335 680 132 94 117 147 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015). 

Quanto às infraestruturas da rede elétrica, o concelho de São João da Pesqueira é servido por 

linhas de média, alta e muito alta tensão. 

Mapa 17: Rede elétrica de município de São João da Pesqueira 

 

Fonte: PMEPC de São João da Pesqueira (GeoAtributo, 2015:102). 

Por fim em termos de telecomunicações, a cobertura tem vindo a melhorar no concelho dos 

últimos anos. O número de postos fixos instalados no ano de 2000 era de 2.478, registando-se 

em 2013 um total de 2.763. As três principais operadoras de telecomunicações móveis (MEO, 

NOS e Vodafone) estão presentes e dão cobertura em todo o concelho, no entanto, devido à 

difícil orografia do território, a qualidade e cobertura de rede não é uniforme, havendo zonas 

onde existem deficiências significativas. 

Concluindo, nos últimos anos o concelho de São João da Pesqueira conheceu um incremento 

nos investimentos realizados nas suas infraestruturas urbanas, o que resultou numa 

capacidade de resposta às necessidades básicas da população. Atualmente a esmagadora 

maioria tem abastecimento domiciliário de eletricidade e telefone e o número de pessoas 

servidas por abastecimento de água e saneamento aumentou consideravelmente nos últimos 
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anos. Ao nível do tratamento e recolha dos RSU houve claras melhorias nos anos mais 

recentes com especial destaque para a criação de uma estação de transferência no concelho. 

Passando a análise para os equipamentos de utilização coletiva, estes representam elementos 

estruturantes do território e assumem, cada vez mais, um papel decisivo na qualidade de vida 

das populações. 

Em termos de equipamentos administrativos, concentram-se na sede concelhia, a Câmara 

Municipal, a Conservatória de Registo Civil, Comercial e Predial/Cartório Notarial, a Repartição 

das Finanças, a Segurança Social e o Tribunal. Para além dos referidos equipamentos, existem 

também as Juntas de Freguesia, que se localizam nas respetivas freguesias. 

No que concerne aos equipamentos de educação, existem no concelho de São João da 

Pesqueira seis jardins-de-infância (e duas creches), quatro estabelecimentos do 1.º ciclo do 

ensino básico (localizados nas freguesias de Ervedosa do Douro, Paredes da Beira, São João 

da Pesqueira e Trevões) e apenas um estabelecimento do 2.º ciclo do ensino básico, sito na 

sede concelhia. Por sua vez, em termos de ensino secundário, existe um estabelecimento que 

abarca o ensino básico e o ensino secundário. Este município conta ainda com um 

estabelecimento de Ensino Profissional, localizada na sede do concelho, designada 

ESPRODOURO – Escola Profissional do Alto Douro.  

Relativo aos equipamentos de solidariedade e segurança social, constata-se que existem no 

território concelhio seis instituições de solidariedade social, localizadas na sede concelhia 

(duas instituições), e nas freguesias de Riodades (uma instituição), Ervedosa do Douro (uma 

instituição), União das freguesias de Trevões e Espinhosa (uma instituição) e Castanheira do 

Sul (uma instituição).  

Os equipamentos de saúde existentes no concelho de São João da Pesqueira integram cinco 

tipologias distintas: uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, uma Unidade de 

Saúde Pública, uma Unidade de Cuidados na Comunidade, uma Unidade Móvel de Saúde e 

duas farmácias.  

No que concerne aos equipamentos desportivos, constata-se que todas as freguesias possuem 

pelo menos uma instalação desportiva, contabilizando-se um total de 15 polidesportivos, 10 

campos de futebol, um pavilhão gimnodesportivo e duas piscinas cobertas.  

Os equipamentos culturais, ao enriquecerem a oferta cultural das regiões e ao permitirem o 

acesso ao conhecimento e à diversificação da criação artística, constituem importantes 

estruturas na promoção do território e na melhoria da qualidade de vida das populações. Os 

equipamentos culturais existentes em São João da Pesqueira concentram-se 

fundamentalmente na sede concelhia, com exceção das associações que de distribuem pelas 

várias freguesias. Deste modo, existe uma biblioteca, um cineteatro, cinco museus, um salão 

de exposições, um anfiteatro, um posto de turismo e 27 associações. 

Relativamente aos equipamentos de recreio e lazer, estes concentram-se, em grande parte, na 

União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões, dizendo respeito ao 
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Parque Municipal Mata do Cabo; Parques de Merendas na sede concelhia e na freguesia de 

Castanheiro do Sul; Anfiteatro e o Jardim Público.   

Finalmente, em termos de equipamentos de prevenção e segurança existentes no concelho de 

São João da Pesqueira, estes constituem um total de quatro equipamentos, nomeadamente 

um posto territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR), dois Quarteis de Bombeiros e um 

Posto Avançado. 

Concluindo o concelho de São João da Pesqueira encontra-se, em termos globais e 

quantitativos, razoavelmente dotado de equipamentos e serviços de apoio social, quando 

dimensionados em função dos quantitativos populacionais em presença, existindo, contudo, 

alguns domínios onde ainda se terá de intervir, de modo a dar uma resposta mais satisfatória 

às necessidades atuais e previsíveis da população. 

 

b) Tendência de evolução sem o plano 

Apesar de a maioria da população do concelho ter atualmente ter abastecimento domiciliário de 

eletricidade e telefone e o número de pessoas servidas por abastecimento de água e 

saneamento, existem ainda algumas debilidades no que se refere à rede de drenagem e 

tratamento de águas residuais. Também no que se refere ao abastecimento de água, 

nomeadamente o estado de conservação da rede de distribuição, em alguns aglomerado o 

estado de conservação da rede apresenta sinais de degradação.  

Em relação aos equipamentos de apoio, nos últimos anos tem-se se apostado em dotar o 

concelho equipamentos e serviços de apoio social, contudo em alguns domínios existe ainda a 

necessidade de intervir, de modo a dar uma resposta mais satisfatória às necessidades atuais 

e previsíveis da população. Um caso é a ausência de um serviço de atendimento permanente 

ou um serviço de urgência básica dotado de equipamentos e recursos humanos adequados, ou 

também a presença de polidesportivos e de áreas fluviais de recreio e lazer degradadas ou 

abandonadas. 

As tendências demográficas mais recentes apontam para o aumento do peso da população 

idosa e para a diminuição da proporção da população jovem. Neste sentido, as tendências de 

evolução desenhadas são importantes alertas, para o sistema de proteção social, pois é, 

significativamente, crescente o número de cidadãos inativos ou a atingir a idade da reforma e a 

reclamar pensões, lares de terceira idade, assistência domiciliária, hospitais.  

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

Analisando a rede de abastecimento de água e sistema de drenagem de águas residuais, 

observou-se que atualmente aproximadamente 90% da população concelhia encontra-se 

abrangida, o que indica que existe uma boa cobertura das redes e que estão a fazer esforços 

para atingir as metas do PENSAAR 2020. 
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Porém será necessário combater as debilidades no que se refere à rede de drenagem e 

tratamento de águas residuais, pois nos aglomerados de Sarzedinho, Casais do Douro, Ôlas e 

Riodades a rede é assegurada por fossas sépticas. Existe ainda a necessidade de colmatar a 

rede de drenagem de águas residuais em alguns aglomerados urbanos dada a dispersão das 

construções ocorrida nos últimos vinte anos. Salienta-se também a inexistência de sistemas 

separativos de águas residuais e águas pluviais causando sobrecarga nos coletores de 

saneamento. 

Tendo por base estes problemas, programa de execução da revisão do PDM está previsto um 

conjunto de ações com vista ao melhoramento das redes de infraestruturas de abastecimento e 

drenagem de águas residuais, nomeadamente: 

 Construção e/ou requalificação da rede de drenagem de águas residuais; 

 Construção e montagem de ETAR – beneficiará os aglomerados de Riodades, 

Sarzedinho e Casais do Douro; 

 Ampliação e/ou requalificação da rede de abastecimento de água; 

 Elaboração do cadastro das infraestruturas de abastecimento e drenagem de 

águas residuais. 

Para este conjunto de ações encontra-se programada uma dotação financeira de cerca de 

1.815.000,00 euros, que irá advir do orçamento municipal e do apoio financeiro do Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, que serão realizadas num 

prazo de 2 anos após aprovação do plano. 

O aglomerado de Ôlas, apesar de ter sido intenção do Município a construção de uma ETAR, 

como a candidatura estava dependente de um parecer positivo da APA relativamente ao 

estado da massa de água e por esta massa de água apresentar o estado de “bom”, o parecer 

da APA foi negativo uma vez que segundo esta a fossa séptica não está a contribuir para o 

mau estado da massa de água do Rio Douro. 

Em relação à qualidade da água para consumo humano, de acordo com os dados 

apresentados, tendo sofrido uma evolução positiva ao longo dos anos. Mostram assim, que nos 

últimos tem-se feito esforços na melhoria da qualidade de água que é consumida pelos 

habitantes do concelho, aumentando o número de análise realizadas e no cumprimento de 

todas as normas estabelecidas legalmente. 

No que respeita ao cumprimento dos critérios de delimitação do solo urbano, estipulados pelo 

RJIGT e legislação complementar, nomeadamente a cobertura de infraestruturas de 

abastecimento e saneamento de água, a proposta de solo urbano do concelho de São João da 

Pesqueira está abrangida por redes de saneamento e abastecimento, cumprindo assim os 

critérios estabelecidos. É clara a articulação entre as redes de água e saneamento existentes e 

a proposta de solo urbano da revisão do PDM, que coincidem na sua quase totalidade. 
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No que diz respeito à gestão de resíduos, encontra-se prevista a construção de um Centro 

Compostagem na vila de São João da Pesqueira, cuja construção será apoiada 

financeiramente pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 

resultando num investimento total previsível de cerca de 104 mil euros. 

Em relação aos equipamentos coletivos, apesar de nos últimos anos ter-se apostado em dotar 

o concelho equipamentos e serviços de apoio social, existe ainda uma grande debilidade.  

Um aspeto fundamental na análise e avaliação dos equipamentos coletivos é o tendencial 

envelhecimento demográfico da população concelhia. Este facto obriga a pensar, em termos 

estratégicos, que a dotação dos equipamentos coletivos deverá ser reforçada no sector de 

apoio da população idosa e, por outro lado, o abrandamento da pressão dos jovens deverá ser 

aproveitada para a melhoria qualitativa dos equipamentos de apoio à população jovem.  

Atualmente no concelho os três serviços de apoio aos idosos apresentam taxas de ocupação 

que rondam os 80%, mostrando assim a importância de reforço das estruturas de forma a 

abranger um maior número de pessoas. Com efeito, as valências existentes apresentam as 

seguintes taxas de ocupação: 

 Serviço de Apoio Domiciliário: capacidade para 115 pessoas, apresentando hoje 

uma taxa de ocupação de 90% (104 pessoas). 

 Centro de Dia: capacidade para 75 pessoas, apresentando hoje uma taxa de 

ocupação de 76% (57 pessoas). 

 Lar de Idosos: capacidade de 136 pessoas, apresentando hoje uma taxa de 

ocupação de 80% (110 pessoas). 

Os valores apresentados demostram assim que, num concelho que possui 1.797 indivíduos 

com mais de 65 anos (Censos de 2011), apenas 18% destes encontram-se a usufruírem de 

apoio aos idosos, mostrando assim a enorme carência que existe ao nível da existência de 

estabelecimentos que prestem este tipo de apoio. 

O apoio aos idosos não advém só de infraestruturas, mas também de unidade de saúde 

móveis e serviço de apoio domiciliário que deverá ser reforçado, de forma a chegar a mais 

população, especialmente nas freguesias que não são abrangidas por nenhuma instituição.   

Ainda, num território que pretende fixar a população em idade ativa, também deverá ser aposta 

do Município a criação de um maior número de infraestruturas escolares, pois existe uma certa 

carência ao nível de creches. Atualmente, no território concelhio, existem apenas duas 

instituições com creche que albergam 72 crianças (estando hoje lotadas), num território que, 

em 2011, possuía 295 indivíduos entre 0-4 anos. 

Tendo em vista as debilidades que existem ao nível do apoio social, o Município no programa 

de execução da revisão do PDM, estabelece duas ações com vista a resolução de alguns 

problemas. A primeira refere-se à criação da rede de centros de convívio espalhados por todo 

o concelho, que terá uma dotação financeira de mais de 50 mil euros com a ajuda de apoios 
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financeiros do Programa Norte 2020. A segunda refere-se ao Programa Saúde + Perto, que 

será a realizar a curto prazo, com uma dotação financeira total do orçamento municipal de 160 

mil euros. 

Ao nível dos equipamentos desportivos, de acordo com os indicadores oficiais (4m
2
/hab de 

superfície desportiva útil) este concelho ultrapassa largamente o definido oficialmente (9,4 

m
2
/hab.), sendo ainda intenção do Município a médio prazo, de beneficiar as instalações 

desportivas e recreativas do concelho, já que constituem parte do universo de recreio da 

população local. De forma complementar, estas estruturas também deverão ser programadas 

para um uso mais turístico e sazonal, potenciando os seus múltiplos usos ao longo do ano. 

Ainda em relação aos equipamentos, no programa de execução da revisão do PDM, encontra-

se prevista a criação de novos equipamentos que se referem à construção de um Centro 

Compostagem na vila de São João da Pesqueira, cuja construção será apoiada 

financeiramente pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 

resultando num investimento total previsível de cerca de 104 mil euros; e ainda a construção do 

Cento de Interpretação dos Santos Mártires na freguesia de Paredes da Beira, cuja construção 

será apoiada financeiramente pelo Programa Norte 2020, resultando num investimento total 

previsível de cerca de 282 mil euros. Está ainda prevista neste programa, obras de 

requalificação/ampliação de equipamentos já existentes, nomeadamente nas escolas 

existentes no e no Museu de Arte Sacra de São João da Pesqueira, cuja dotação financeira 

será apoiada pelo Programa Norte 2020 e resultará num investimento total previsível de 

1.241.862,00 euros. 

Ainda sobre esta temática e com o apoio do Programa Norte 2020, será potenciada a eficiência 

energética em edifícios municipais e iluminação pública, indo assim de encontro com a Plano 

Nacional de Ação para a Eficiência Energética, que visa obter nos organismos da 

Administração Pública, um nível de eficiência energética na ordem dos 30% face dos atuais 

valores. Para esta ação está programada uma dotação de cerca de 800 mil euros. 

De acordo com o regulamento da proposta de RPDM (artigo 69.º), os espaços para 

infraestruturas básicas e de transportes, de energia elétrica, de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais, bem como as estações de tratamento de água e estações de 

tratamento de águas residuais e de resíduos sólidos, aplica-se a cada uma o estipulado na 

legislação geral e específica em vigor, designadamente em matéria de zonas non-aedificandi e 

de proteção, sempre que aplicável. 
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d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre os níveis de 

infraestruturação e equipamentos, apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para 

o período de aplicação do plano, com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos 

são colmatados e os positivos sejam potenciados: 

 Garantir que as águas residuais descarregadas pelas ETAR existentes no 

território concelhio apresentam um grau de tratamento adequado, assegurando o 

cumprimento das normas de descargas constantes na legislação em vigor; 

 Monitorizar a capacidade de oferta e tipologias de equipamentos sociais face às 

necessidades e características da população abrangida. 
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4.3.4.3 ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE 

a) Breve caracterização da situação atual 

Um dos fatores estruturais mais importantes para uma harmoniosa política do ordenamento do 

território é, sem dúvida, o modo como se encontra organizada a Nova Rede de Estradas, 

nomeadamente no capítulo das Estradas Nacionais, o que se traduz na existência de um Plano 

Rodoviário Nacional. 

Em termos de acessibilidades viárias, o concelho de São João da Pesqueira é servido por duas 

estradas nacionais classificadas, a EN222 (ligações a norte e nascente) e a EN229 (ligações a 

sul), uma estrada regional a ER323 (ligação a Vila Real), e por uma estrada nacional 

desclassificada, a EN222-3 (entre o km 1+200 e a Estação de Ferradosa), cuja jurisdição 

pretende à Infraestruturas de Portugal, S.A.  

A rede municipal abrange um conjunto de vias bastante heterogéneo, quer em termos físicos, 

quer funcionais, assegurando nalguns casos ligações relevantes ao exterior, sendo constituída 

por 10 estradas municipais (EM331; EM501; EM502; EM503; EM504; EM504-2; EM504-3; 

EM505; EM507 e EM541) e ainda por seis caminhos municipais (CM1163; CM1119; CM1120; 

CM1121; CM1122 e CM1124). 

Existe um reduzido grau de acessibilidade relativamente aos principais polos de importância 

nacional, fator que deriva quer da distância a que estes se encontram, decorrente da sua 

localização geográfica, quer das deficientes condições oferecidas por parte das infraestruturas 

viárias de importância nacional ou regional que servem estas ligações. 

No que se refere à acessibilidade interna, esta é globalmente média, uma vez que apesar de a 

maioria das sedes de freguesia beneficiarem de distâncias inferiores aos 15 km em relação à 

sede de concelho, as respetivas acessibilidades favorecidas pela configuração radial da rede. 

Analisando as suas caraterísticas físicas, a rede considerada apresenta uma extensão total de 

148,8 km, a que corresponde uma densidade viária global de cerca de 559,2 m/km
2
, valor que 

se deve considerar como bastante significativo e revelador de um satisfatório grau de cobertura 

do território, sobretudo se tivermos em conta a orografia bastante acidentada de grande parte 

do concelho e as suas características rurais, com diversas áreas de densidade bastante 

reduzida.  

Já o tipo e estado de conservação dos pavimentos constituem importantes fatores na avaliação 

qualitativa da rede, com repercussões ao nível da sua capacidade, segurança, economia e 

conforto de utilização.  
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Figura 7: Rede Viária Concelhia - Inventário Físico e Acessibilidades 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:335). 

Constata-se, através da análise da Figura 7, que a quase totalidade da rede viária inventariada 

se encontra pavimentada em betuminoso, constituindo exceções os troços em calçada, de 

reduzida extensão, existentes em algumas localidades, representando em conjunto apenas 1% 

do total. 

Relativamente ao estado de conservação, verifica-se que a quase totalidade dos troços que 

integram a rede se apresentam em bom (BB = 75.1% do total) ou regular (BR + CR = 26.6%) 

estado, configurando um cenário francamente positivo. São de referir as satisfatórias 
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características apresentadas pela totalidade das vias da Rede Nacional e Estradas Regionais, 

bem como de parte muito significativa das vias municipais (com 73% da rede em bom estado 

de conservação), verificando-se as principais deficiências nas vias que servem a região 

Nordeste do concelho, com particular destaque para o CM1121 (que, após a Barragem da 

Valeira, tem continuidade assegurada pela EM633 em excelente estado de conservação) e 

para a EN222-3 (com um estado de conservação no limite do aceitável). 

Esta via deverá ser objeto de beneficiação do seu estado de conservação pois o estado do 

pavimento está abaixo do razoável. 

Importará, ainda, salientar os excelentes padrões adotados nalgumas vias municipais, caso 

das EM504 e EM505 - abrangendo uma correta marcação rodoviária por pintura, sinalização 

vertical, drenagem e colocação de guardas de segurança. 

De um modo geral, verifica-se que as melhorias introduzidas nos últimos anos no conjunto da 

rede municipal (através da construção, pavimentação e/ou beneficiação de vias), permitiram 

um acréscimo da sua extensão e importância no contexto da rede concelhia, com benefícios 

claros para a qualidade das acessibilidades internas. 

Tendo em conta a orografia bastante acidentada em grande parte do concelho e as suas 

características rurais, com diversas áreas de densidade bastante reduzida, o automóvel, seja 

como condutor ou passageiro (cerca de 50% do total de movimentos), assume especial 

destaque nos movimentos pendulares realizados pelos habitantes do concelho de São João da 

Pesqueira. Seguem-se as deslocações a pé e autocarro, que correspondem respetivamente a 

25,9% e 14,1%. 

Gráfico 2: Meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares 

 

Fonte: XV Recenseamento Geral da População, Instituto Nacional de Estatística, 2015. 
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Observando o serviço de transporte coletivo rodoviário ao nível concelhio, este é assegurado 

em exclusivo pela empresa TRANSDEV, sendo atualmente constituído por um conjunto 

relativamente reduzido de carreiras regulares, que poderemos desagregar da seguinte forma: 

 Cinco carreiras locais, efetuando ligações entre São João da Pesqueira e Ôlas, 

Castanheiro do Sul, Pereiros, Pinhão, Soutelo e Nagozelo do Douro; 

 Duas carreiras regulares interurbanas – São João da Pesqueira/Penedono e São 

João da Pesqueira /Régua; 

 Duas carreiras regulares regionais – Meda/São João da Pesqueira /Régua (à 2ª e 

6ª feira existe ainda uma carreira que efetua a ligação Meda/ São João da 

Pesqueira /Pinhão) aos sábados e domingos existe ainda uma carreira e realiza o 

percurso Viseu – Coimbra - Lisboa; 

Para além destas, o concelho é servido por um conjunto razoável de carreiras do tipo 

Expresso, assegurando ligações a Lisboa, Porto, Coimbra, Viseu e Fátima. 

Neste seguimento a cobertura territorial do transporte público é razoável, abrangendo a quase 

totalidade do concelho, sendo o eixo da EN222 aquele que beneficia dum maior número de 

ligações diárias. Contudo, o escasso número de circulações diárias disponíveis permite concluir 

pela existência de um serviço adaptado a níveis de procura relativamente diminutos e com 

necessidades de mobilidade muito específicas. 

No que se refere ao transporte ferroviário o concelho de São João da Pesqueira é servido pela 

Linha do Douro (Troço Régua-Pocinho), em exploração, que atravessa o concelho entre o 

limite do concelho de Carrazeda de Ansiães e o limite de concelho da Vila Nova de Foz Côa.  

Neste sentido, no concelho de São João da Pesqueira localiza-se a estação de Vargelas 

(153km) e o apeadeiro de Ferradosa (151km)
8
, cujo serviço de transporte é atualmente 

assegurado pelas seguintes composições diárias (dias úteis):  

 Régua/Pocinho – 6 circ./dia (3/sent.), integradas no serviço Regional, com acesso 

no Pinhão e Ferradosa; Régua/Tua – 4 circ./dia (2/sent.), integradas no serviço 

Regional. 

Porém importa mencionar que são muitos escassos os habitantes que utilizam o comboio para 

os seus movimentos pendulares, sendo que os que mais utilizam habitam na freguesia de Vale 

de Figueira pois é onde encontramos as duas interfaces de acesso à Linha do Douro.  

 

b) Tendência de evolução sem o plano 

Caso o plano não seja revisto perspetiva-se que não haja uma resposta eficiente às carências 

identificadas ao nível da rede municipal, pois ao nível nacional e regional a IP,S.A., no seu 

Plano de Proximidade 2015-2019, prevê a melhoria das acessibilidades, mesmo sem a RPDM. 

                                                      
8
 É ainda abrangido pela Estação de Pinhão, concelho de Alijó, devido à existência da ponte que faz a travessia entre 

os dois concelhos muito próxima desta estação. 
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A baixa cobertura em termos de transporte coletivo, associada à falta de conforto nos locais de 

paragem, também não permite que a população desenvolva uma maior intenção de adesão a 

este tipo de deslocação, continuando a predominância do automóvel privado nas deslocações 

diárias. 

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

A acessibilidade e mobilidade constituem um aspeto condicionador do nível de atratividade do 

concelho para os agentes económicos e para população.  

As perspetivas de evolução da rede viária, quer ao nível nacional e regional, quer a nível local, 

decorrerão das intervenções previstas. No concelho de São João da Pesqueira, na rede 

rodoviária sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, S.A., estão previstas as seguintes 

intervenções: 

 EN322/ER226-2/EN323/EN222 - melhoria de acessibilidades, Obra de Grande 

Reparação a lançar em 2021, incluída no Plano de Proximidade/Médio Prazo 

(2017-2021) da empresa. 

 EN222 Ponte das Bateiras (km 152+490) e São João da Pesqueira (km 

169+140), obra de grande reparação a lançar em 2020, incluída no Plano de 

Proximidade/Médio Prazo (2017-2021). 

Ainda por iniciativa da autarquia, existe ainda um conjunto de ações de beneficiação da rede 

municipal através da sua requalificação, conservação e pavimentação. Para a ação de 

requalificação, conservação e pavimentação de estradas e caminhos municipais encontra-se 

programada uma dotação financeira de 2.984.925,00 euros, que irá beneficiar todo o concelho. 

A par da requalificação da rede viária, e num território que apresenta debilidades ao nível das 

acessibilidades pedonais, poder-se-ia nesta RPDM, ter-se acautelado este facto e desenvolver 

ações que visassem o combate à deficiência ou ausência de passeios nos aglomerados 

urbanos. 

No que respeito ao transporte ferroviário, foi realizado um projeto de modernização da Linha do 

Douro, onde se prevê a eletrização da linha entre a Régua e o Pocinho numa extensão de 70 

km. No Plano de Proximidade Ferrovia 2015-2019 encontram-se programadas/em curso na 

rede ferroviária sob jurisdição da IP, S.A., as seguintes intervenções no concelho de São João 

da Pesqueira: 

 Reabilitação da Superestrutura de Via entre o km 150,200 e o km 160,200, obra 

de reabilitação de vias a lançar em 2016; 

 Troço Régua/Pocinho – Melhoria de Drenagens e Reabilitação de Taludes, obra 

de estabilização de taludes a lançar em 2017. 
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A rede viária e ferroviária concelhia encontra-se identificada na Planta de Ordenamento da 

RPDM de São João da Pesqueira. 

Às vias da rede rodoviária nacional, bem como às estradas desclassificadas ainda sobre 

jurisdição da IP, S.A., aplica-se o estipulado na legislação geral. Às vias da rede municipal 

aplica-se o estipulado no Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais.  

As zonas de servidão non-aedificandi aplicáveis são as definidas no referido artigo 32º da Lei 

n.º 34/2015, de 27 de abril, nomeadamente para as EN e restantes estradas a que se aplica 20 

metros para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e 

nunca a menos de 5 metros da zona da estrada. Nas estradas nacionais desclassificadas ainda 

não entregues aos municípios pode ser definida uma zona de servidão non-aedificandi inferior 

à já referida. 

As linhas ferroviárias existentes continuam a ser Domínio Publico Ferroviário (DPF), pelo que 

se mantêm sujeitas ao regime de proteção definido pelo Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de 

Novembro, com zonas de servidão non-aedificandi associadas, tal como previstas nos artigos 

15º e 16º do supracitado Decreto-Lei. 

Por fim, importa apenas fazer a menção ao cais fluvial da Ferradosa que encontra-se 

atualmente degradado, este que é um dos pontos de entrada no concelho de São João da 

Pesqueira, torna-se necessário aplicar algumas medidas de modo a dinamizar este cais. Tendo 

isto em consideração, o Município propõe o desenvolvimento desta área, através da execução 

da UOPG 4 – Zona de Desenvolvimento Turístico da Ferradosa. Aqui pretende-se, a par de 

outras ações de desenvolvimento, aproveitar o cais existente criando novos atrativos turísticos, 

relacionados com o aproveitamento das potencialidades do Douro, e localizar um novo cais, 

com vista a posicionar o cais no contexto regional.  

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre as 

acessibilidades e mobilidade, apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o 

período de aplicação do plano, com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos 

são colmatados e os positivos sejam potenciados: 

 Continuar com a progressiva requalificação da rede rodoviária, pois esta melhoria 

das acessibilidades produzirá efeitos positivos sobre a qualidade de vida das 

populações e sobre o desenvolvimento económico; 

 Melhoria do sistema de transportes públicos e disponibilização de novos 

percursos, com maior conforto na utilização e diminuição do tempo de percurso; 

 Potenciar a criação de novas vias pedonais e de ciclovias, de forma a aumentar a 

mobilidade concelhia através de modo suaves e contribuir para o 

desenvolvimento turístico e sustentabilidade ambiental. 
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4.3.4.4 REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS 

a) Breve caracterização da situação atual 

No concelho de São João da Pesqueira encontram-se em vigor dois Planos de Pormenor e um 

Plano de Urbanização: 

 Plano de Pormenor de Salvaguarda de Vale de Figueira, aprovado pelo Aviso n.º 

18396/2008, de 23 de junho, alterado pela Retificação n.º 1538/2008, de 8 de 

junho. 

 Plano de Pormenor de Salvaguarda de Casais do Douro, aprovado pelo Aviso n.º 

18270/2008; 

 Plano Geral de Urbanização de São João da Pesqueira, aprovado pela 

Declaração n.º 26-02-1974, de 26 de fevereiro de 1974. 

Estes planos têm como objeto a ocupação, o uso e a transformação do solo na área de 

intervenção delimitada na planta de implantação. Destinam-se a disciplinar o uso, a ocupação e 

as ações que sobre o edificado ocorram na sua área de intervenção, estabelecendo um 

conjunto de princípios, normas e orientações que servirão de suporte à promoção do 

desenvolvimento socioeconómico, sócio ambiental e sociocultural sustentável. 

No PDM vigente na Planta de Ordenamento estavam contempladas as zonas verdes que 

correspondem às áreas que se reservam para a construção de espaços verdes urbanos, 

destinados ao recreio e lazer da população e à proteção e enquadramento paisagístico (alínea 

e) do artigo 6.º). Estas encontram-se divididas em zonas verdes de uso público (áreas da 

estrutura verde urbana vocacionadas parta o recreio e lazer da população) e de proteção 

(áreas de estrutura verde urbana através das quais se pretende proteger a estabilidade 

biofísica). 

 

b) Tendência de evolução sem o plano 

Sem a RPDM de São João da Pesqueira é previsível a manutenção da situação atual, com 

uma previsível degradação dos espaços públicos e verdes do concelho. 

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

Na atual proposta de RPDM estabelece que as áreas da categoria de espaço verde em solo 

urbano correspondem a áreas com funções de equilíbrio ecológico, de produção agrícola e 

florestal, de recreio e lazer da população, sendo consideradas estratégicas para a manutenção 

do equilíbrio ambiental no interior do espaço urbano, coincidindo, no todo ou em parte, com a 

estrutura ecológica municipal (n.º 1 do artigo 62.º do regulamento da proposta do plano). 
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Na Planta de Ordenamento estão delimitados os espaços verdes, distribuídos por três 

categorias: 

 Espaços Verdes de Proteção e Salvaguarda (ocupam 15,04 ha) - correspondem 

às áreas mais sensíveis do ponto de vista ecológico integradas na REN e RAN, 

são áreas em que ocorrem habitats naturais ou seminaturais, com valor ambiental 

e paisagístico, no contexto do solo urbano (n.º 4 do artigo 23.º do regulamento da 

proposta do plano). 

 Espaços Verdes de Enquadramento (ocupam 2,22 ha) – são constituídos por 

espaços ocupados por vegetação natural ou plantada e nos quais a função de 

enquadramento paisagístico e de proteção dos recursos naturais é privilegiada 

face a outros usos (n.º 3 do artigo 23.º do regulamento da proposta do plano). 

 Espaços Verdes de Utilização Coletiva (ocupam 4,91 ha) – correspondem às 

áreas cujas características devem ser preservadas, desenvolvidas e valorizadas a 

fim de assegurar um conjunto de funções ecológicas no meio urbano e de apoio 

ao recreio e lazer da população (n.º 1 do artigo 23.º do regulamento da proposta 

do plano). 

Nas áreas de espaço verde não são admitidas operações de loteamento ou de destaque, 

contudo, em qualquer das subcategorias de espaço verde são admitidas obras de alteração e 

conservação com vista a manter o edificado ou a promover a melhoria das suas condições de 

habitabilidade e salubridade. 

A conceção de novos espaços verdes ou a requalificação dos existentes deve promover o 

aumento da sua resiliência, bem como contribuir para o aumento da biodiversidade, utilizando 

preferencialmente pavimentos permeáveis, uma modelação de terreno que permita a infiltração 

“in situ” e uma estrutura de vegetação adaptada às condições edafoclimáticas, numa 

perspetiva de redução dos custos de instalação e manutenção (n.º 3 do artigo 62.º do 

regulamento da proposta do plano). 

Como já foi mencionado os espaços verdes revelam-se de especial importância no ambiente 

urbano, pois além de desempenharem um importante papel na manutenção do equilíbrio 

ecológico e ambiental, constituem um sistema fundamental na vivência urbana, no recreio e 

lazer da população, e desempenham ainda um papel preponderante na educação ambiental. 

De seguida, no Quadro 21, apresenta-se a distribuição dos espaços verdes existentes dentro 

do perímetro urbano proposto, por categoria de espaço verde e por aglomerado. 
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Quadro 21: Distribuição de espaços verdes por perímetro urbano proposto 

Categoria Aglomerado Urbano Área (m
2
) 

Espaços Verdes de Enquadramento 

São João da Pesqueira 17.611,65 

Riodades 3.325,13 

Soutelo do Douro 558,12 

Valongo dos Azeites 1.220,37 

Espaços Verdes de Proteção e Salvaguarda 

São João da Pesqueira 91.739,87 

Casais do Douro 1.735,39 

Ervedosa do Douro 8.278,52 

Soutelo do Douro 230,05 

Nagoselo do Douro 16.915,76 

Vale de Vila 2.359,39 

Pereiros 3.416,71 

Ôlas 12.384,95 

Trevões 1.648,75 

Riodades 11.712,94 

Espaços Verdes de Utilização Coletiva 

Castanheiro do Sul 5.627,69 

Ervedosa do Douro 14.246,61 

Vilarouco 1.119,64 

Riodades 2.565,82 

São João da Pesqueira 25.578,6 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2017. 

No programa de execução apresentam-se duas propostas de intervenção em espaços 

públicos/verdes, que se referem à construção, requalificação e manutenção dos espaços 

verdes e públicos e a beneficiação das instalações desportivas e recreativas abertas ao público 

em geral. Para estas ações encontra-se programada uma dotação financeira de 485 mil euros, 

que irão beneficiar todo o concelho. 

Concluindo a proposta trará efeitos positivos significativos nestes espaços, através da proposta 

de delimitação dos espaços verdes com o objetivo de minimizar o efeito que as grandes 

rodovias têm na paisagem que para além de contribuírem para melhorar a qualidade visual, 

permitem minimizar os níveis de ruído e aumentam a captação de partículas poluentes, 

melhorando a qualidade do ar. 

No que se refere às áreas abrangidas por PP ou PU, como se referiu anteriormente atualmente 

estão em vigor dois PP e um PU. Porém com a proposta de RPDM de São João da Pesqueira, 

passam a ser considerados apenas o Plano de Pormenor de Salvaguarda de Casais do Douro 

e Plano de Pormenor de Salvaguarda de Vale de Figueira, pois o Plano de Urbanização de São 

João da Pesqueira irá ser revogado com a publicação da revisão do plano. 
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Em relação às áreas que estes planos ocupam no concelho, o Plano de Pormenor de 

Salvaguarda de Casais do Douro abrange uma área total de 31,69 ha e o Plano de Pormenor 

de Salvaguarda de Vale de Figueira uma área total de 32,34 ha. Aqui importa referir que tanto 

o aglomerado de Casais do Douro e Vale de Figueira encontram-se totalmente disciplinados 

pelo PP a que correspondem. 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre os espaços 

urbanos, apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o período de aplicação 

do plano, com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos são colmatados e os 

positivos sejam potenciados: 

 Manter a correta promoção e valorização dos espaços verdes urbanos; 

 Promover ações ou a divulgação de informações que visem a sensibilização dos 

utilizadores dos espaços a adotar atitudes e comportamentos ambientalmente 

adequados. 
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4.3.5 FCD ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PREVENÇÃO DE RISCOS 

O FCD Ordenamento do Território e Prevenção de Riscos pretende avaliar se a proposta do 

plano assegura a coerência entre as condicionantes ao uso do solo e o ordenamento que 

incidem no território e se esta contribui para a prevenção e minimização das vulnerabilidade e 

disfunções ambientais. 

No domínio do FCD Ordenamento do Território e Prevenção de Riscos identificaram-se, no 

Quadro 22, os critérios de avaliação, objetivos e indicadores de avaliação, que auxiliam o nível 

de pormenorização da análise que se pretende efetuar. 

Quadro 22: Critérios, objetivos e os indicadores de análise estabelecidos para o FCD Ordenamento do 

Território e Prevenção de Riscos 

FCD  Critérios Objetivos  Indicadores de Situação e Avaliação   

O
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Vulnerabilidade 
ambiental  

. Avaliar se é considerada a 

vulnerabilidade ambiental do 

Concelho, e se a proposta do 

plano contribui para a sua 

prevenção e minimização, em 

particular no que se refere aos 

solos, aos aquíferos e aos 

incêndios florestais.  

. Avaliar se é garantido que as 

propostas do plano integram a 

estratégia municipal para a 

gestão de resíduos e efluentes. 

. Elementos expostos nas áreas de 

vulnerabilidade ambiental; 

. Extensão das ocorrências; 

. Áreas de risco elevado e muito 

elevado; 

. Qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas. 

Condicionantes ao uso do 
solo  

. Avaliar a compatibilidade das 

propostas de ocupação do solo 

apresentadas no plano com os 

regimes da Reserva Ecológica 

Nacional (REN), Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e Regime 

Florestal. 

. Área do concelho integrada em 

Reserva Agrícola Nacional (RAN);  

. Área do concelho integrada em 

Reserva Ecológica Nacional (REN);  

. Variação das áreas de RAN e REN.  
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4.3.5.1 VULNERABILIDADE AMBIENTAL  

a) Breve caracterização da situação atual 

No concelho de São João da Pesqueira existem algumas disfunções ambientais que se 

concentram nos seguintes aspetos: atividade agrícola, esgotos, depósitos ilegais de resíduos, 

entulhos e sucatas. 

Portugal é rico em recursos naturais para indústria extrativa, sendo as pedreiras as 

explorações diretamente relacionadas com o aproveitamento de recursos naturais. No 

concelho de São João da Pesqueira apenas existe uma pedreira na freguesia de Riodades, 

porém atualmente encontra-se inativa. 

Apesar de inativa, a disfunção ambiental que mais salta à vista como resultado desta atividade 

é a alteração da topografia original. Também, a estabilidade do solo, destruição do coberto 

vegetal potenciando o desequilíbrio nos sistemas naturais e degradação da paisagem, são 

outras disfunções que advém.  

Igualmente um parque de sucata provoca inúmeros problemas ambientais, que se predem com 

a contaminação do solo por derrames de líquidos (óleos de motor, refrigeração, bateria e 

combustível) e ainda as operações de desmantelamento e transporte dos materiais contribuem 

para a poluição sonora. Estes locais possuem ainda um elevado risco de incêndio, devido à 

elevada inflamabilidade dos materiais, e poderá acrescentar-se a degradação da paisagem 

pelo impacte visual. 

As incorretas práticas agrícolas são um dos principais fatores de perturbação ambiental pois 

podem pôr em causa a qualidade dos solos e das águas. A intensificação e especialização da 

agricultura que hoje se observa, revelam efeitos adversos com maior incidência nos solo e 

água, com efeitos adversos ao nível do aumento do grau de compactação e do risco de erosão 

e de problemas de contaminação pela ação dos fertilizantes e pesticidas.  

A contaminação por fertilizantes e pesticidas é provocada pelo uso intensivo destes produtos, 

utilizados em atividades agrícolas que exigem elevadas produções unitárias provocando a 

contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas, pondo em risco inúmeros 

animais e a saúde pública. 

Os efluentes agrícolas do concelho podem ter diferentes origens designadamente os lagares 

de azeite e as adegas de vinho, podendo ser os mais preocupantes do concelho caso não 

tenha o tratamento adequado. Atualmente localiza-se na União de Freguesias de Trevões e 

Espinhosa uma unidade de extração de azeite do bagaço da azeitona desativada, que ainda 

apresentam águas residuais da produção industrial e que constituem ainda um risco acrescido 

em caso de rutura para linhas de água e terrenos agrícolas a jusante. Pois os efluentes 

produzidos num lagar de azeite, apresentam uma elevada carga orgânica, elevada toxicidade e 

acentuada acidez, e que por estes motivos, se não forem bem tratados, podem causar 

impactes negativos sobre o ambiente.  
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As áreas industriais existentes no concelho são outro problema, pois algumas destas indústrias 

poderão ser consideradas como focos pontuais de poluição, podendo com os seus resíduos, 

efluentes e emissões contaminar os solos, cursos de água e ar adjacentes. Destas atividades 

industriais resultam efluentes sólidos, líquidos e gasosos que colocam riscos de contaminação 

do solo. Não obstante a todos os trabalhos de limpeza efetuados pela Câmara Municipal e 

ações de sensibilização para o devido encaminhamento dos diversos tipos de resíduos, ainda 

se continua a detetar alguns pontos de deposição clandestina em vários locais do concelho. 

No concelho, as águas residuais constituem ainda um problema para o ambiente devido a 

alguns aglomerados urbanos ainda serem servidos por fossas sépticas coletivas para o 

tratamento dos efluentes produzidos, especialmente nas localidades de Sarzedinho, Casais do 

Douro, Ôlas e Riodades. 

Ainda na questão das vulnerabilidades ambientais, os incêndios florestais são outra grande 

dificuldade que ameaça o ambiente. Nos últimos anos a área do concelho foi afetada por 

incêndios que devastaram manchas contínuas de povoamentos florestais que levaram ao 

aumento da área de incultos. De grosso modo, o Homem tem a grande responsabilidade da 

sua ocorrência, devido à falta de limpeza de terrenos florestais por parte dos proprietários, 

levando ao aumento da acumulação de materiais combustíveis no solo, tornando o risco de 

ignição e propagação de incêndios maior, situação agravada pela imprudência ou acidentes 

provocados por atividades humanas. No critério “Recursos Florestais” foram apresentadas as 

áreas percorridas pelos incêndios e o número de ocorrências, e ainda apresentado o mapa de 

perigosidade. 

Por fim, importa ainda ter em consideração as áreas com maior suscetibilidade a cheias e 

inundações, que encontram-se associadas principalmente aos rios Douro, Torto e Távora e a 

afluentes do rio Douro em Nagozelo do Douro e Vale de Figueira.   

Quadro 23: Áreas inseridas em suscetibilidade elevada 

Linhas de 
água 

Áreas Freguesia   

Rio Douro 

Bateiras, Quinta das Carvalhas, 

Quinta de S. José, Quinta dos 

Aciprestes, Quinta do Milei, Quinta 

do Cachão, Ferradosa e Vargelas. 

Ervedosa do Douro, Soutelo do Douro, Nagozelo do Douro, 

União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de 

Trevões e Vale de Figueira. 

Rio Torto 

Todo o fundo de vale desde o 

limite com o concelho de 

Penedono até ao rio Douro. 

União das freguesias de Vilarouco e Pereiros, Valongo dos 

Azeites, União das freguesias de Trevões e Espinhosa, União 

das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de 

Trevões, Castanheiro do Sul e Ervedosa do Douro 

Rio Távora 

Cunho, Retorta, Vale da Renova, 

Castelo Velho, Vale da Mãe, 

Banho e Ponte do Rio Bom. 

Riodades, Paredes da Beira, União das freguesias de Trevões 

e Espinhosa, Castanheiro do Sul e Ervedosa do Douro 

Afluente do 

rio Douro 
Rabo de Cuco e Vinhas Velhas 

União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de 

Trevões e Nagozelo do Douro 

Afluente do 

rio Douro 

Cerro do Carlos, Quinta do 

Grichão e Quinta da Pinha. 

União das freguesias de Vilarouco e Pereiros e Vale de 

Figueira. 

Fonte: PMEPC de São João da Pesqueira (GeoAtributo 2015). 
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b) Tendência de evolução sem o plano 

Sem a RPDM de São João da Pesqueira é previsível que Município poderá não conseguir 

assegurar as condições mínimas para garantir a minimização dos impactes ambientais que 

advém das disfunções ambientais identificadas. 

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

Como foi possível verificar a grande maioria das disfunções ambientais apresentadas tem 

implicações com as componentes solo e água, podendo causar problemas na potencial e futura 

utilização. Existe assim a necessidade de uma maior colaboração entre o município, 

munícipes, entidades e empresários no sentido de aumentar a eficiência ambiental do território. 

Após verificar que todas as disfunções ambientais têm impactes negativos nos recursos 

hídricos, importa analisar a qualidade de água destes. Como já foi referido, o concelho de São 

João da Pesqueira está inserido na bacia hidrográfica do Rio Douro, destacando-se também as 

sub-bacias do Rio Torto e do Rio Távora, os quais desaguam na margem esquerda do Douro. 

No concelho de São João da Pesqueira não existe nenhuma albufeira com o objetivo de 

abastecimento público, sendo este realizado a partir da captação superficial de Ranhados. 

As imagens que se seguem apresentam a evolução da qualidade da água no rio Douro e Torto 

respetivamente, através de dados fornecidos pelas estações do Rio Douro, localizada no 

Pinhão, e da Foz do Torto, localizada no rio Torto. 

As estações da rede de qualidade da água superficial do SNIRH permitem obter informação 

sobre a evolução dos usos que potencialmente podem ser considerados nos principais cursos 

de água, constatando-se que de um modo geral a qualidade da água no Douro apresenta uma 

classificação em média superior ou igual a C (Figura 8), já no rio Torto a classificação é 

maioritariamente B ou superior (Figura 9). 

Figura 8: Evolução da qualidade da água superficial na estação do Pinhão (Rio Douro)
9
 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:79). 

                                                      
9
 Legenda: A – Excelente; B – Boa; C – Razoável; D – Má; E – Muito Má. 
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Figura 9: Evolução da qualidade da água superficial na Estação Foz do torto (Rio Torto) 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:79). 

Em relação às águas subterrâneas, de acordo com os dados INSAAR para o ano mais recente 

(2008), o concelho é dotado de cinco pontos de captação, espalhados pelas freguesias de 

Paredes da Beira, União das Freguesias de Trevões e Espinhosa e Valongo dos Azeites. 

Existem ainda 14 captações subterrâneas que atualmente estão como reserva ao 

abastecimento público, todas elas situadas na parte sul do concelho e concelhos vizinhos de 

Sernancelhe e Penedono (Mapa 18). 

Mapa 18: Captações subterrâneas 

 

Fonte: Relatório dos Estudos de Caraterização do Território (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2015:83). 
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Em relação aos incêndios florestais, a proximidade de zonas florestais a áreas edificadas põe 

em risco a segurança dos seus habitantes, sendo necessário definir para estes casos faixas de 

gestão de combustível. Como meio de avaliar a sensibilidade da área do concelho para a 

ocorrência e propagação de incêndios e definir medidas com vista a prevenção e combate dos 

incêndios florestais o Município elaborou o PMDFCI, e transpôs as regras para a proposta de 

regulamento RPDM assim como delimitou na Planta de Condicionante e na Planta PMDFCI as 

áreas de perigosidade alta e muito alta.  

Na delimitação do perímetro urbano foram analisados os casos de conflito entre proposta de 

perímetros urbanos e as áreas de perigosidade de incêndio, nas classes alta e muito alta, 

delimitadas no PMDFCI de São João da Pesqueira, bem como as áreas de povoamento 

florestal ardidas nos últimos 10 anos, de acordo com a informação disponibilizada na página do 

ICNF.   

Relativamente a áreas de povoamento florestal não existe qualquer conflito entre a proposta de 

perímetros urbanos e áreas de povoamento florestal ardidas nos últimos 10 anos. Por sua vez, 

as áreas de conflitos entre proposta de perímetros urbanos e as áreas de perigosidade de 

incêndio alta e muito alta, observou-se a existência de 18 sobreposições conflituantes 

assinaladas. Deste total apenas uma não foi aceite, pelo ICNF, nomeadamente no perímetro 

urbano de Castanheiro do Sul, tendo sido excluída esta área do seu desenho. 

Por fim, em relação às zonas ameaçadas por cheias, estas foram delimitadas na Planta de 

Condicionantes e incluídas na REN, e o regulamento da proposta de RPDM apresentam 

condicionalismos à sua ocupação. Neste sentido, a ocupação destas áreas fica condicionada 

às disposições legais aplicáveis e ainda à disciplina de ocupação que é definida para as 

categoriais de espaço em que esta ocupação se localize (artigo 31.º da proposta de 

regulamento da RPDM). 

Em termos de proposta de perímetro urbano, não se regista nenhuma situação onde ocorre a 

confluência entre a proposta e áreas de suscetibilidade elevada à ocorrência de cheias e 

inundações. 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre a 

vulnerabilidade ambiental, apresentam-se agora um conjunto de recomendações, para o 

período de aplicação do plano, com o objetivo de garantir que os potenciais efeitos negativos 

são colmatados e os positivos sejam potenciados: 

 Efetuar um levantamento sistemático dos principais focos de contaminação assim 

como dos locais potencialmente mais contaminados; 

 Potenciar uma adequada deposição de entulhos respeitando as normas em vigor 

e equacionando o aproveitamento da pedreira abandonada do concelho; 
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 Promover entre os empreendimentos turísticos, aldeamentos e hotéis em solo 

rural a adoção de medidas ambientais para a eliminação correta dos seus 

resíduos e efluentes, de forma a melhorar o seu desempenho ambiental; 

 Na agricultura, apostar numa utilização racional dos fertilizantes e pesticidas, 

assim como na introdução da agricultura biológica. 
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4.3.5.2 CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

a) Breve caracterização da situação atual 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, a Reserva Ecológica Nacional 

(REN) representa uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e 

sensibilidade ecológica ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto 

de proteção especial. A delimitação da REN atualmente em vigor no concelho de São João da 

Pesqueira foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 139/96, de 30 de agosto e 

alterada posteriormente pelo Aviso n.º 461/2016, de 18 de janeiro, integrando os seguintes 

sistemas: 

 Leitos dos cursos de água; 

 Albufeiras do rio Douro (Régua e Valeira); 

 Cabeceiras das linhas de água; 

 Áreas com riscos de erosão; 

 Zonas de proteção às albufeiras de Régua e Valeira. 

A tipologia da REN "Zonas Ameaçadas pelas Cheias", encontrava-se omissa tendo sido dada 

como justificação a falta de informação, as características fisiográficas e as visitas ao terreno 

mostraram não haver zonas representativas para a ocorrência de cheias. 

No concelho de São João da Pesqueira a REN em vigor corresponde a 21.187,77 ha, isto é 

79,6% da área total do concelho (Mapa 19). Tendo-se verificado uma diferença entre o valor da 

REN delimitada (85%) e o valor obtido agora após a digitalização (79%), que se justifica pelo 

facto dos sistemas representados estarem sobrepostos na contabilização total inicial. 
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Mapa 19: Digitalização da REN em vigor sobre a cartografia raster 

 

Fonte: Memória Descritiva Reserva Ecológica Nacional – Fase 2 (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 

2015:11). 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, a Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

corresponde ao conjunto de áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e 

pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. A delimitação da RAN do 

concelho de São João da Pesqueira que vigora atualmente foi determinada pela Portaria n.º 

26/93, de 08 de janeiro.  

No concelho de São João da Pesqueira a RAN em vigor corresponde a 530,45 ha, isto é 2% da 

área total do concelho (Mapa 20). 
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Mapa 20: Digitalização da RAN em vigor ajustada à cartografia de base 

 

Fonte: Memória Descritiva Reserva Agrícola Nacional – Fase 3 (Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 2016:7). 

Importa ainda mencionar que o concelho de São João da Pesqueira é abrangido pelo Regime 

Florestal, Perímetro Florestal “Penedono”, em cerca de 117 ha (5,9%), sobrepondo-se à área 

de baldios existentes na União de Freguesias de Trevões e Espinhosa e na freguesia de 

Paredes da Beira (Mapa 21). 
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Mapa 21: Regime florestal 

 

Fonte: PMDFCI 2015-2019, Caderno I – Diagnóstico (Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

2015:29). 

 

b) Tendência de evolução sem o plano 

Sem a RPDM de São João da Pesqueira é previsível a manutenção da situação atual, com 

uma previsível degradação dos recursos naturais do concelho.  

De referir também que a delimitação em vigor da REN e RAN, não será a mais adequada ao 

território, uma vez que entanto foi publicada nova legislação relativa aos processos da REN e 

RAN, que introduzem avanços significativos na gestão destas áreas. 

 

c) Avaliação estratégica de impactes 

O processo de revisão da carta municipal da RAN para o concelho de São João da Pesqueira 

ocorreu em simultâneo com a RPDM, seguindo o procedimento estabelecido no Decreto-Lei n.º 

73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 

de setembro. 

Numa primeira fase da elaboração da carta municipal da RAN foram delimitadas as áreas 

propostas a integrar a RAN Bruta, que foi orientada pela DRAPN e foi aceite pela Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte, através de parecer n.º 25768/31976/2016. 
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Após a aceitação da proposta da RAN Bruta foi apresentada a RAN Bruta Final (14.288,37 ha) 

tendo sido validada pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte através da 

informação n.º 26729/33050/2016. 

Numa fase posterior são apresentadas as propostas de áreas a excluir na RAN, por razões de 

ordenamento, ou por conflituarem com a proposta de perímetro urbano ou vias de 

comunicação. 

Posteriormente foi apresentada a RAN Final, aprovada pela Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Norte (através da informação n.º 4956/6538/2017), que será apresentada 

na Planta de Condicionantes da RPDM de São João da Pesqueira, de acordo com o previsto 

no artigo 11.º do Decreto- Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro. 

Assim a RAN Final ocupa uma área total de 14.265,86 ha (Mapa 22), representando 

aproximadamente 53% da área total do concelho, e um acréscimo de 13.735,41 ha 

(equivalente a cerca de 2,6‰) face à RAN em vigor. 

Mapa 22: Reserva Agrícola Nacional do concelho de São João da Pesqueira 

 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira e GeoAtributo (2017). 
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No que toca ao processo de revisão da REN, esta foi delimitada tendo por base as premissas 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto. 

O processo de alteração da REN processou-se em 3 fases. A primeira fase corresponde a 

delimitação da REN em vigor para o concelho de São João da Pesqueira. A segunda fase diz 

respeito à transposição da REN para a nova cartografia de base 1/10 000, uma vez que não se 

verificaram correções/retificações significativas na transposição da REN avançou-se 

automaticamente para a fase 3. Relativamente à fase 3, houve uma divisão de procedimentos: 

primeiramente o Município apresentou uma proposta que passou por corrigir algumas questões 

detetadas no que se refere á descontinuidades das tipologias, e após validação desta primeira 

fase e estabilização do ordenamento do território pelo município, apresentou-se um conjunto de 

exclusões que foram apreciadas pela CCDR-N e aprovadas através do ofício 

OF_DOGET_LA_2163/2017. 

Foi apresentado um total de 155 propostas, perfazendo uma área de 314,92 ha (corresponde 

apenas a 1,48% da área total da REN do concelho), de áreas a excluir para satisfação de 

carências existentes e colmatação de malhas urbanas. 

Assim a REN Final (com a extração das áreas de exclusões aprovadas) ocupa uma área total 

de 20.917,63 ha (decréscimo de apenas 1,3% face à REN em vigor), representando 

aproximadamente 79% da área total do concelho (Mapa 23). 
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Mapa 23: Reserva Ecológica Nacional do concelho de São João da Pesqueira 

 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira e GeoAtributo (2017). 

 

d) Recomendações 

Uma vez avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre as 

condicionantes ao uso do solo (REN, RAN e Regime Florestal), apresentam-se agora um 

conjunto de recomendações, para o período de aplicação do plano, com o objetivo de garantir 

que os potenciais efeitos negativos são colmatados e os positivos sejam potenciados: 

 Manter a correta salvaguarda, proteção e valorização de cada um dos 

subsistemas que constituem a REN; 

 Promover ações de sensibilização que visem a adoção de atitudes e 

comportamentos ambientalmente adequados, tendo em vista a preservação e 

valorização paisagística. 
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4.4 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Como referido previamente, o principal objetivo da AAE é identificar os eventuais efeitos 

significativos no ambiente, resultantes da execução das propostas do plano, pretendendo 

potenciar os efeitos ambientais, económicos e sociais e minimizar os negativos. Os resultados 

da AAE foram identificados ao longo do presente relatório, que devido ao caráter estratégico da 

avaliação, se traduziram na identificação de potenciais oportunidades e riscos. 

Neste capítulo é apresentada a síntese das tendências de evolução, segundo o seu 

desenvolvimento face à situação atual e aos cenários utilizados, tendo em consideração os 

objetivos estipulados. Esta síntese permite compreender, de uma forma mais clara e sucinta, a 

análise da avaliação ambiental dos FCD estabelecidos. 

Quadro 24: Situação Atual e Tendência de Evolução sem o plano – Síntese da AAE da RPDM de São João da 

Pesqueira 

FCD Critérios 
Situação 

Atual 

Evolução 
Sem a 
RPDM 

Evolução 
Com a 
RPDM 

Proteção e valorização 
do património ambiental 
e dos recursos naturais 

Recursos florestais  0 + 

Recursos naturais e paisagem  0 + 

Estrutura Ecológica Municipal  - + 

Desenvolvimento 
territorial e 

competitividade 
económica 

Atividades económicas  0 + 

Desenvolvimento rural  0 + 

Turismo e identidade 
cultural 

Turismo  - + 

Património e identidade cultural  0 + 

Estruturação urbana e 
qualidade de vida 

Sistema urbano  - + 

Níveis de infraestruturação e 
equipamentos de apoio 

 0 + 

Acessibilidade e mobilidade  0/+ + 

Requalificação dos espaços urbanos  0 + 

Ordenamento do 
Território e Prevenção 

de Riscos 

Vulnerabilidade ambiental  - + 

Condicionantes ao uso do solo  0 + 

 

 

Distancia à Situação 
Desejável 

Distante Próximo Muito Próximo 

Tendência de Evolução 
- 

Negativa 

0 

Sem Alteração Significativa 

+ 

Positiva 
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5. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

O artigo 11º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

58/2011, de 4 de maio, indica que “as entidades responsáveis pela elaboração dos planos e 

programas avaliam e controlam os efeitos significativos no ambiente decorrentes da respetiva 

aplicação e execução, verificando a adoção das medidas previstas na declaração ambiental, a 

fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos negativos previstos”. 

Na monitorização do plano (Fase de Seguimento e Monitorização) a utilização de indicadores é 

uma ferramenta essencial na gestão e avaliação das opções tomadas, permitindo monitorizar 

os impactes estratégicos resultantes da implementação das opções estratégicas e das medidas 

da RPDM de São João da Pesqueira. 

A definição dos indicadores teve em consideração a necessidade de estes serem 

quantificáveis, permitindo o controlo ambiental da execução do plano. Deste modo, o Programa 

de Monitorização da AAE pretende complementar o do Plano, no sentido de otimizar o 

processo global de acompanhamento através da potenciação de sinergias. 

“A monitorização e a avaliação do ciclo de decisões estratégicas são inevitáveis em processos 

estratégicos como condição para a gestão da incerteza” (Partidário, 2012:56).  

Concluindo o programa de monitorização definido inclui indicadores apoiados num conjunto de 

instrumentos de avaliação (Quadro 25), contribuindo assim para o controlo efetivo e sistemático 

do desempenho e conformidade da RPDM de São João da Pesqueira. 
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Quadro 25: Indicadores do Programa de Gestão e Monitorização Ambiental 

FCD Critério Indicador (unidade) Periocidade 
Entidade associada/ Fonte de 

Informação 

Proteção e Valorização do 
Património Ambiental e 
dos Recursos Naturais 

Recursos florestais 

Extensão da área florestal ardida (ha) Anual ICNF 

N.º incêndios florestais (N.º) Anual ICNF 

Floresta ocupada por povoamentos de espécies autóctones (ha e 

%) 
IFN ICNF 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios florestais (ha) Anual ICNF 

Medidas de proteção dos povoamentos de azinheira e de 

sobreiros (N.ª) 
Bienal ICNF 

Ações de manutenção e preservação dos espaços florestais (N.º e 

ha) 
Bienal ICNF, C.M. São João da Pesqueira 

Medidas de sensibilização (N.º) Bienal ICNF, C.M. São João da Pesqueira 

Recursos naturais e paisagem 

Percursos pedestres e de interpretação da natureza 

intervencionados (construção, beneficiação, sinalização, etc.) (N.º 

e metros) 

Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Extensão da construção da ecopista proposta (km) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Medidas de valorização e requalificação paisagística (N.º e ha) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Estrutura Ecológica Municipal 
Medidas de integração paisagística (N.º) Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Uso e ocupação das áreas da Estrutura Ecológica Urbana (%) Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Desenvolvimento 
Territorial e 

Competitividade 
Económica 

Atividades económicas 

Ocupação dos espaços de atividades económicas (ha e %) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Ocupação dos espaços de atividades industriais (ha e %) Anual 
C.M. São João da Pesqueira; 

Empresas instaladas; GEE 

Ocupação das áreas de exploração de recursos energéticos e 

geológicos (ha e %) 
Anual 

C.M. São João da Pesqueira; 

Empresas instaladas; DGEG 

Estabelecimentos instalados por ramo de atividade (N.º) Anual GEE 

Postos de trabalho criados (N.º) Anual INE; GEE; Empresas 
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FCD Critério Indicador (unidade) Periocidade 
Entidade associada/ Fonte de 

Informação 

Desenvolvimento rural 

Empresas de promoção de atividades turísticas em área rural 

criadas (N.º) 
Anual 

Turismo de Portugal, INE, C.M. São 

João da Pesqueira 

Infraestruturas de lazer e recreio criadas (N.º) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Empreendimentos turísticos criados em áreas rurais (N.º) Anual 
Turismo de Portugal, INE, C.M. São 

João da Pesqueira 

Medidas de valorização e promoção dos recursos endógenos (N.º) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Superfície Agrícola Utilizada (SAU) (%) Anual DRAP-N; INE 

N.º de instalações agrícolas e de explorações florestais (N.º) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Turismo e Identidade 
Cultural 

Turismo 

Dormidas (N.º) Anual 
Turismo de Portugal, INE, C.M. São 

João da Pesqueira 

Taxa de ocupação hoteleira (%) Anual 
Turismo de Portugal, INE, C.M. São 

João da Pesqueira 

Capacidade de Alojamento (N.º) Anual 
Turismo de Portugal, INE, C.M. São 

João da Pesqueira 

Empreendimentos turísticos criados (N.º) Anual 
Turismo de Portugal, INE, C.M. São 

João da Pesqueira 

Empresas de promoção de atividades turísticas criadas (N.º) Anual 
Turismo de Portugal, INE, C.M. São 

João da Pesqueira 

Proveitos de aposentos Anual 
Turismo de Portugal, INE, C.M. São 

João da Pesqueira 

Medidas de promoção do turismo do concelho (N.º) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Património e identidade cultural 

Visitas a sítios de património cultural e natural (N.º) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Intervenções na envolvente ao património classificado (N.º) Anual 
DGPC e C.M. São João da 

Pesqueira 

Estado de conservação do património classificado e arqueológico 

(N.º) 
Anual 

DGPC e C.M. São João da 

Pesqueira 
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FCD Critério Indicador (unidade) Periocidade 
Entidade associada/ Fonte de 

Informação 

Ações de requalificação de edifícios históricos (N.º) Anual 
DGPC e C.M. São João da 

Pesqueira 

Elementos patrimoniais objeto de classificação (N.º) Anual 
DGPC e C.M. São João da 

Pesqueira 

Imóveis ou conjuntos com interesse patrimonial alvos de 

operações urbanísticas com vista a sua valorização/recuperação 

(N.º) 

Anual 
DGPC e C.M. São João da 

Pesqueira 

Estruturação Urbana e 
Qualidade de Vida 

 

Sistema urbano 

Solo urbano consolidado (ha) Quinquenal C.M. São João da Pesqueira 

Taxa de execução do solo urbanizável (%) Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em 

áreas urbanas (N.º e m
2
) 

Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Licenciamentos para construção (N.º) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Licenciamentos para reabilitação (N.º) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Acessibilidade e mobilidade 

Rede viária construída por tipologia de hierarquia viária (km) Bienal 
C.M. São João da Pesqueira, 

Infraestruturas de Portugal 

Intervenções de requalificação da rede viária (N.º e km) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Intervenções de construção de passeios e ecopistas (N.º e km) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Utilizadores da rede de transporte públicos (N.º) Anual 
C.M. São João da Pesqueira, 

Empresas de Transporte Coletivo 

Cobertura da rede de transportes públicos (%) Anual 
C.M. São João da Pesqueira, 

Empresas de Transporte Coletivo 

Níveis de infraestruturação e 
equipamentos de apoio 

Taxas de cobertura das redes de saneamento (%) Anual 
Águas do Norte; C.M. São João da 

Pesqueira 

Taxa de cobertura das redes de abastecimento de água (%) Anual 
Águas do Norte; C.M. São João da 

Pesqueira 

Percentagem do número total de análises realizadas à água para 

consumo público, cujos resultados estejam em conformidade (%) 
Mensal 

Águas do Norte; C.M. São João da 
Pesqueira 
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FCD Critério Indicador (unidade) Periocidade 
Entidade associada/ Fonte de 

Informação 

Taxa de cobertura por ETAR (%) Anual 
Águas do Norte; C.M. São João da 

Pesqueira 

Equipamentos coletivos criados (N.º) Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Intervenções nos equipamentos coletivos (N.º) Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Requalificação dos espaços urbanos 

Espaços verdes criados (ha) Quinquenal C.M. São João da Pesqueira 

Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas (N.º e 

m
2
) 

Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Ordenamento do 
Território e Prevenção de 

Riscos 

Vulnerabilidade ambiental 

Percentagem de análises com resultados positivos em relação à 

qualidade de água subterrânea (%) 
Bienal 

APA; SNIRH, C.M. São João da 
Pesqueira 

Percentagem de análises com resultados positivos em relação à 

qualidade de água superficial (%) 
Bienal 

APA; SNIRH, C.M. São João da 
Pesqueira 

Focos de contaminação dos cursos de água e aquíferos (N.º) Bienal 
APA; SNIRH, C.M. São João da 

Pesqueira 

Focos de contaminação do solo (N.º) Bienal 
APA; SNIRH, C.M. São João da 

Pesqueira 

Área com vulnerabilidade à ocorrência de cheias e inundação (ha)  Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Ocorrências de cheias e inundações (N.º) Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Ocorrências de derrocadas de taludes e/ou queda de rochas (N.º) Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Quantificação dos danos materiais e humanos, provocados por 

movimentos de massa (Euros) 
Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Quantificação dos danos materiais e humanos, provocados por 

inundações (Euros) 
Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Condicionantes ao uso do solo 

Medidas que garantam a correta salvaguarda, proteção e 

valorização de cada um dos subsistemas que constituem a REN 

(N.º) 

Bienal C.M. São João da Pesqueira 

Construções da REN (N.º) Anual C.M. São João da Pesqueira 

Construções da RAN (N.º) Anual C.M. São João da Pesqueira 
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6. FASES SEGUINTES DO PROCESSO  

6.1 DECLARAÇÃO AMBIENTAL  

Após a aprovação da RPDM de São João da Pesqueira, será elaborada a DA, nos termos do 

artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado na redação pelo Decreto-Lei 

n.º 58/2011, de 4 de maio. Uma vez finalizado o processo, a RPDM de São João da Pesqueira 

e a DA serão enviados à Agência Portuguesa do Ambiente e às ERAE consultadas neste 

processo.  

Na DA será identificada a forma como as considerações ambientais do RA foram integradas na 

versão final do plano, referindo as observações apresentadas pelas ERAE e pela discussão 

pública e os resultados da respetiva ponderação. Deve ficar explícita a forma como as 

observações foram integradas no processo ou, caso não se tenha procedido à sua integração, 

ser apresentada a respetiva justificação.  

A declaração apresentará, ainda, as razões que fundaram a aprovação do plano e as medidas 

de controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrente da aplicação do plano.  

A DA será disponibilizada ao público pela Câmara Municipal de São João da Pesqueira, 

através da sua página de internet (www.sjpesqueira.pt/), podendo ser igualmente 

disponibilizada na página de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente 

(http://www.apambiente.pt/). 

 

6.2 SEGUIMENTO E MONITORIZAÇÃO 

A entidade responsável pela fase de seguimento e monitorização da AAE é a Câmara 

Municipal de São João da Pesqueira, devendo proceder a avaliação e ao controlo dos efeitos 

significativos do plano no ambiente. Pretende-se perceber se as consequências ambientais 

originadas pelo plano são as que foram previstas durante o processo de AAE.  

Esta fase permite uma avaliação da execução do plano ao proceder ao registo, recolha de 

dados, interpretação de variáveis de controlo relevantes para a respetiva análise. Esta deve ser 

suportada pela elaboração de relatórios sistemáticos e periódicos que, além de possibilitarem a 

avaliação do plano, podem servir de base à elaboração dos relatórios bianuais do estado do 

ambiente e do ordenamento do território.  

Além disso, nesta fase pretende-se verificar se estão a ser adotadas as medidas que ficaram 

estabelecidas e potenciar, caso tal se justifique, a eventual adoção de medidas de mitigação 

adicionais às que foram previstas na DA. Para tal serão utilizados os indicadores definidos no 

Programa de Gestão e Monitorização Ambiental estabelecido durante o processo de AAE. Os 

resultados devem ser atualizados com uma periodicidade mínima anual e divulgados, também 

http://www.sjpesqueira.pt/
http://www.apambiente.pt/


Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O AMB IE N T A L   141 | P á g i n a  

anualmente, pelo Município de São João da Pesqueira através de meios eletrónicos, devendo 

ainda ser enviados à Agência Portuguesa do Ambiente.  

O módulo de Seguimento e Monitorização Ambiental deverá ser desenvolvido tendo por base 

os critérios e os indicadores definidos anteriormente, permitindo avaliar o cumprimento e os 

objetivos definidos. Recomenda-se que sejam criadas condições para uma ampla participação 

de todos os interessados no acompanhamento dos efeitos ambientais e de sustentabilidade 

associados à execução das propostas do plano. 
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7. CONCLUSÃO 

Com a elaboração do presente relatório pode-se constatar que a implementação da proposta 

de RPDM de São João da Pesqueira trará efeitos positivos pois potenciara o desenvolvimento 

económico, social e ambiental do concelho.  

O procedimento de AAE constitui-se como um instrumento de apoio à tomada de decisão no 

âmbito do processo de planeamento, através da identificação e avaliação de FCD 

consentâneos com os objetivos estratégicos da RPDM de São João da Pesqueira. 

Para este caso específico, o presente relatório e o processo que o sustenta terá dado um 

contributo concreto para a solução final encontrada ao nível da proposta da RPDM de São 

João da Pesqueira. Assim julga-se que o processo da AAE representou um contributo 

substantivo na forma como a proposta do plano acaba por ser apresentada e, em particular, 

nas medidas e ações preconizadas por este.  

O processo da AAE permitiu a identificação de objetivos de proteção ambiental, efeitos 

significativos e medidas preventivas, associadas às propostas do plano, apontando igualmente, 

um conjunto de recomendações que visam a mitigação dos eventuais efeitos negativos e 

potenciação dos efeitos positivos sobre o ambiente. 
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Retificação n.º 1538/2008, de 8 de junho: procede à retificação do Aviso n.º 18396/2008. 
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Parecer DRCN  1ª Reunião PDM de S.João da Pesqueira
Carla Ribatua Guedes [cguedes@culturanorte.pt]
Enviado:quartafeira, 23 de Setembro de 2015 17:12
Para: Jose Santos [jose.santos@ccdrn.pt]
Cc: PDM  Sandra Rego

   
Ex.mo Senhor Presidente da C.C.
Arqt.º José Luís Santos
 
De acordo com o referido na reunião do passado dia 17, abaixo se transcreve o teor do parecer da DRCN, cujo
original seguirá por ofício via CTT para os Vossos serviços.
 
“Encontrando‐se o processo de Revisão do PDM de São João da Pesqueira em fase inicial de
elaboração, promoveu‐se a análise dos elementos disponibilizados para a 1ª reunião da Comissão
Consultiva, cumprindo‐nos informar:

O presente conjunto de elementos é constituído, entre outros, pelos Estudos de Caracterização,
Planta atualizada de Condicionantes, Planta de Património, Quadro Prévio de Ordenamento e
Avaliação Ambiental Estratégica (Relatório de Definição de Âmbito).

I – Avaliação Ambiental Estratégica – Relatório de Definição de Âmbito:

O Património Cultural integra devidamente o conjunto de Fatores Críticos de Decisão, tendo como
Questão Estratégica a “Preservação da identidade local, através da valorização do património
cultural e etnográfico, contribuindo para a promoção e desenvolvimento do setor turístico”.

Como Indicadores de Avaliação destaca‐se a identificação dos imóveis classificados, em vias de
classificação e outros imóveis de interesse patrimonial, assim como a definição de “medidas de
proteção e valorização” desses bens, e a implementação de “atividades de promoção e valorização
do património e da cultura e identidade locais”, as quais deverão ser devidamente especificadas e
caracterizadas em fase subsequente do presente estudo.

II – Estudos de Caracterização:

Constata‐se que os elementos patrimoniais classificados e em vias de classificação, assim como o
património arqueológico e inventariado se encontram corretamente identificados e exaustivamente
caracterizados, com exceção da inclusão do Alto Douro Vinhateiro no âmbito da sua classificação
como Património Mundial e Monumento Nacional (por força do n.º 7 do Art. 15º da Lei N.º107/2001
de 08 de Setembro), devendo constar de igual modo em todos os documentos que constituem e
acompanham o Plano (Planta de Condicionantes, Regulamento e Planta de Património).

Tendo em conta a vasta pesquisa realizada sobre o património municipal, recomenda‐se a definição
de um conjunto de medidas de salvaguarda e valorização destes bens, principalmente os que se
encontram apenas inventariados, sendo mais suscetíveis de serem sujeitos a intervenções avulsas,
podendo estabelecer‐se, eventualmente, graus de proteção/intervenção, áreas envolventes de
salvaguarda, ou procedimentos administrativos específicos, como a comunicação prévia à autarquia
ou à tutela do património cultural.

Deverá, ainda, ser referida a origem da informação relativa aos bens classificados e em vias de
classificação, nomeadamente, a que se encontra acessível a partir do site da DGCP
(www.patrimoniocultural.pt).

III – Planta de Condicionantes:

Conforme acima referido, independentemente da referência feita ao PIOT‐ADV, o “Alto Douro
Vinhateiro” deverá ser incluído no grupo de bens patrimoniais classificados como Monumento
Nacional, assim como a sua Zona Especial de Proteção (Z.E.P.), estabelecida pelo Aviso
n.º15170/2010, DR 2.ª Série, N.º147, de 30 de Julho.

IV – Planta de Património:
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A identificação cartográfica dos bens patrimoniais classificados, em vias de classificação e
inventariados deverá remeter para uma legenda integrada na própria Planta ou para Anexo
incorporado no Regulamento, com a listagem dos bens, podendo ser distinguidos por categorias
(Monumentos, Conjuntos e Sítios, Património Arqueológico, Património Arquitetónico Inventariado).
A sua representação deverá ser feita através de símbolo próprio e numeração sequencial, dentro de
cada categoria.

V – Quadro Prévio de Ordenamento:

Este documento expõe as orientações estratégicas de desenvolvimento do concelho num cenário
temporal e territorial, no qual o Património Cultural tem um papel relevante no que respeita à
potenciação da atratividade turística e cultural, assim como ao aproveitamento dos recursos locais
para a sustentabilidade dos aglomerados e da paisagem. São identificados os pontos fortes, pontos
fracos, ameaças e oportunidades, propondo‐se um conjunto de Unidades Operativas de
Planeamento e Gestão (UOPG) abrangendo intervenções programadas no domínio da requalificação
da paisagem, implementação de áreas desportivas, ordenamento de atividades económicas, turismo
e hotelaria.

No que respeita à criação das unidades destinadas a novos empreendimentos turísticos (UOPG02, 07
e 08) deverá avaliar‐se a sua pertinência no enquadramento territorial do Alto Douro Vinhateiro,
tendo em conta o parque edificado já existente, assim como os impactes paisagísticos decorrentes
da sua implementação.

Por outro lado, dado que uma parte considerável do território municipal se encontra abrangido pela
Z.E.P. do Alto Douro Vinhateiro e que o mesmo se insere essencialmente em solo rústico, deverão
prever‐se formas de condicionamento à edificação de novas construções, sejam elas estruturas de
apoio rural ou de carácter habitacional, nomeadamente, através da limitação das áreas de
construção/impermeabilização máximas, volumetrias, materiais de revestimento, bem como nos
cuidados a ter com o seu enquadramento paisagístico.

Em conformidade com o exposto, emite‐se parecer favorável condicionado aos elementos
apresentados, devendo considerar‐se as observações acima enunciadas em fase subsequente de
desenvolvimento da proposta de Plano.”

 

Com os melhores cumprimentos.

 
Carla de Ribatua T. P. Guedes (Arquitecta)                      Orlando Castro F. Sousa (Arqueólogo)

(cguedes@culturanorte.pt)                                                (osousa@culturanorte.pt)

DRCN/Direção de Serviços dos Bens Culturais

Casa de Ramalde

Rua Igreja de Ramalde

4149‐011 Porto, PORTUGAL

TEL + 351 22 619 70 80

www.culturanorte.pt

geral@culturanorte.pt

dsbc.drcn@culturanorte.pt
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FW: PDM São João da Pesqueira: parecer ICNF (1ª reunião)
Jose Santos [jose.santos@ccdrn.pt]
Enviado: terçafeira, 22 de Setembro de 2015 14:58
Para: PDM  Sandra Rego
Importância:Alta

   
Boa tarde Arqtª Sandra
 
Reenvio o parecer do ICNF rececionado nestes Serviços, relativo ao assunto em epígrafe (1ª CA)
 
Com os melhores cumprimentos
 
 
José Luís Santos, Arqº
 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Estrutura Sub‐Regional de Vila Real
Largo Conde de Amarante, Edificio do Governo Civil‐Ala Esquerda
5000‐529 Vila Real
Tel. 259 302 550/FAX 259 302 559
e‐mail:jose.santos@ccdr‐n.pt
 
 
 
 
 
De: João Duarte [mailto:joao.duarte@icnf.pt] 
Enviada: 22 de setembro de 2015 11:26
Para: Jose Santos <jose.santos@ccdr‐n.pt>
Cc: armando.redentor@icnf.pt
Assunto: PDM São João da Pesqueira: parecer ICNF (1ª reunião)
Importância: Alta
 
Exmo. Sr. Presidente
CA do processo de revisão do PDM de São João da Pesqueira;
Arq.º José Santos
 

Decorrente da 1.ª reunião da CA/CC do PDM de São João da Pesqueira, discrimino abaixo o teor do parecer do
ICNF.

Com os melhores cumprimentos,
 
 
J. Calçada Duarte
Técnico Superior
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
Divisão de Planeamento e Avaliação de Projetos
Parque Florestal, 5000‐567 Vila Real
T: +351 259 330 400;  F: +351 259 373 272
www.icnf.pt

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PARECER ICNF:
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Relativamente à matéria apreciada em sede da 1ª Reunião da CA/CC do processo de revisão do PDM de São
João  da  Pesqueira,  ocorrida  em  17  de  setembro  de  2015  na  sede  da  ESRVR/CCDRN,  e  enquanto
materialização do que então foi referido, é parecer do ICNF que:

 

I. EM MATÉRIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:

O “Relatório dos Estudos de Caracterização do Território“ apresenta algumas fragilidades devidas no essencial
a  uma  aparente  secundarização  do  PROF  do  Douro,  evidenciada  também  no  capítulo  “2.  Enquadramento
legal”.

Importará por  isso transpor para a escala municipal as normas e as orientações decorrentes daquele plano
sectorial.  Neste  enquadramento,  e  no  sentido  de  lhe  acrescentar  consequência,  importaria  discriminar  a
função principal associada a cada Sub‐região homogénea, uma vez que é essa funcionalidade que vai presidir
à categorização do solo rústico na planta de ordenamento. Importaria ainda confrontar e articular o resultado
desta zonagem, com as unidades de paisagem individualizadas no “Quadro prévio de Ordenamento”.

Para além de acrescentar alcance e objetividade à análise territorial, o enquadramento PROF evitará ainda,
pela  sua  abordagem multifuncional,  referências  redutoras  como a explicitação de que  “A  floresta  pode  ter
função de produção ou de proteção”, feita na página 64.

Importará  também  rever a  terminologia usada no  capítulo  “5.11.7. Áreas  sensíveis aos  incêndios”, quer no
que se refere à definição de habitats naturais, quer ao nível da diferenciação entre o risco e a perigosidade de
incêndio. Recorda‐se que  são  classes de perigosidade alta e muito alta que materializarão a  condicionante
veiculada no Artigo 16.º do Decreto‐Lei nº 124/2006, de 28 junho, com a redação dada pelo Decreto‐Lei n.º.
17/2009, de 14 janeiro.

Deverá ser assinalada a presença do corredor ecológico “Rios Côa, Tedo, Tua, e Ribeiras Aguiar e Leomil” e a
existência dos dois teixos classificados de interesse público (veja‐se abaixo capitulo II.).

Por último,  sugere‐se a extensão da análise SWOT para as  suas 4 dimensões base, desdobrando os  fatores
exógenos  em  oportunidades  e  ameaças,  e  a  posterior  esquematização  das  interações  identificadas,
nomeadamente  as  que  resultam  do  cruzamento  dos  pontos  fortes  com  as  oportunidades  (parece  existir
alguma confusão entre as 4 dimensões da análise SWOT, também na abordagem que é feita no documento
“Quadro prévio de Ordenamento”).

Relativamente  ao  esboço  da  “Carta  atualizada  de  Condicionantes”  e  da  “Avaliação Ambiental  Estratégica”,
apenas se sublinha que:

‐  A  planta  de  condicionantes,  ainda  muito  incipiente,  não  discrimina  as  condicionantes  florestais  (veja‐se
abaixo capítulo II.)

‐  No  FCD  “Proteção  e  valorização  do  património  ambiental  e  dos  recursos  naturais”  –  critério  “Recursos
florestais”,  o  indicador  que  explicita  “espécies  autóctones”  deverá  antes  explicitar  “espécies  florestais
protegidas”  ou,  mais  simplesmente,  “povoamentos  florestais  com  sobreiro  e  azinheira”.  Por  outro  lado,
sugere‐se a inclusão de um indicador relativo à área detentora de PGF (Planos de Gestão Florestal).

 

II. EM MATÉRIA DE ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM:

À laia de síntese orientadora, elencam‐se as principais matérias tuteladas pelo ICNF que devem ser abordadas
no processo de revisão (matérias de índole florestal, uma vez que o concelho de São João da Pesqueira não
contempla áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas), aqui divididas entre condicionantes,
ordenamento e regulamento.

 

A. Condicionantes (Servidões e Restrições de Utilidade Pública a contemplar)

1. REGIME FLORESTAL (RF)

a) Legislação base:
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‐ Decretos de 24 de dezembro de 1901 e 1903 (RF: criação e definições);
‐ Decreto de 24 de agosto de 1959  (adiciona os baldios de Trevões ao Perímetro Florestal  “Penedono”,
criado pelo Decreto de 12 de março de 1958).

b)  A  informação  cartográfica  de  base  foi  fornecida  pelo  ICNF  (MAPER_V3)  –  ofício  20213  de  10.04.2015  e
email de 16.04.2015;

c)  Eventuais  conflitos  (sobreposições)  entre  o  RF  e  a  expansão  urbana  (e/ou  UOPG)  terão  o  seguinte
tratamento:

i) Conflitos com edificado existente:
As  áreas que  apresentam ocupações distintas  e  incompatíveis  com o uso  florestal  –  situações  tidas  por
irreversíveis  –,  devem  ser  excluídas  do  RF  por  desanexação.  Para  isso  deve  ser  apresentada  memória
descritiva e cartografia rigorosa, delimitando a área a excluir pela conjugação de 2 critérios: polígono de
menor área e contornos com fácil correspondência no terreno.
A  área  a  excluir  deve  ser  compensada  por  inclusão  (afetação)  de  área  a  RF  de  igual  valor  e  em
contiguidade.
ii) Conflitos com propostas de expansão de áreas edificadas:
Situação  de  caracter  excecional  (apenas  aceite  perante  a  inexistência  comprovada  de  alternativas),
exigindo  discussão  prévia  com  o  ICNF  e,  se  anuída,  exigindo  processo  de  desafetação,  a  preparar  pela
autarquia com os seguintes requisitos base:
‐ Memória justificativa e descritiva, com cartografia rigorosa;
‐ Auscultação das Assembleias de Compartes envolvidas;
‐ Apresentação de área de compensação, contígua ao RF existente e de igual valor à área a desafetar.

 

2. DFCI e DECORRÊNCIAS DO PMDFCI

a) Legislação base:
‐ Decreto‐Lei nº 124/2006, de 28 junho, com a redação dada pelo Decreto‐Lei n.º. 17/2009, de 14 janeiro e
Declaração de Retificação nº 20/2009, de 13 março;
‐  Decreto‐Lei  nº  327/90,  de  22/10  com  a  redação  dada  pelo  Decreto‐Lei  nº  55/2007,  de  12  março  e
Declaração de Retificação nº 37/2007, de 9 de maio.

b) Cartografia obrigatória:
‐ Rede Nacional de Postos de Vigia (não aplicável);
‐ Carta de perigosidade de incêndio (classes de perigosidade alta e muito alta);
‐ Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustíveis (avaliar ponto de situação);
‐  Povoamentos  florestais  percorridos  por  incêndios  (últimos  10  anos)  –  sobre  esta matéria  importa  ter
presente que:

‐ “Nos  terrenos com povoamentos  florestais percorridos por  incêndios, em espaços não classificados nos PMOT
como urbanos, urbanizáveis ou industriais durante o prazo de 10 anos a contar da data da ocorrência do incêndio,
não  poderão  ser  revistas  ou  alteradas  as  disposições  dos  PMOT  ou  elaborar‐se  novos  instrumentos  de
planeamento territorial, por forma a permitir‐se a sua ocupação urbanística” – n.º 3 do Artigo 1.º;
‐  A  natureza  dinâmica  desta  informação,  assente  em  atualizações  anuais,  deve  ser  explicitada  no
Regulamento;
‐ As manchas cartografadas devem referenciar o ano do incêndio;
‐ No caso dos incêndios ocorrerem em povoamentos florestais de sobreiro e/ou azinheira, a restrição
aplica‐se por 25 anos;
‐  A  base  oficial  das  áreas  ardidas  pode  ser  consultada  na  página  do  ICNF  (podendo  também  ser
efetuado o download da informação).

Importa  assim  ter  presente  que  não  poderá  existir  qualquer  sobreposição  entre  eventuais  propostas  de
expansão de áreas edificadas com: i) áreas percorridas por incêndios (áreas de povoamento) e,  ii) áreas das
classes de perigosidade alta e muito alta.
 

Nota: Também como forma de facilitar a leitura das cartas, tem sido prática corrente apresentar a cartografia



25/09/2015 FW: PDM São João da Pesqueira: parecer ICNF (1ª reunião)

https://mail.sjpesqueira.pt/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAACrOoHCxfreRqoKrSqV%2fl8qBwCQP00D03yMRKu5k8xN0Q%2fjABjwCIAUAACQP… 4/5

de DFCI como planta anexa à Planta de Condicionantes.

 

3. ESPÉCIES FLORESTAIS PROTEGIDAS

a) Legislação base:
‐ Decretos‐Lei nº 169/2001, de 25 maio e 155/2004, de 30 de junho (sobreiro e azinheira);
‐ Decreto‐Lei nº 423/89, de 4 de dezembro (azevinho)

b) Cartografia obrigatória:
‐  Delimitação  dos  povoamentos  e  dos  pequenos  núcleos  de  elevado  valor  ecológico  –  informação  de
natureza dinâmica, assente em atualizações quinquenais, a verter para Regulamento, e.g. com o seguinte
articulado:

“Para todas as classes de uso do solo deverá ser cumprida a legislação protecionista de sobreiro e de
azinheira,  obrigando  qualquer  intervenção  à  verificação  prévia  de  existência  de  povoamento  e
núcleos de elevado valor ecológico, da ocorrência de povoamentos ardidos nos últimos 25 anos ou de
cortes de conversão ilegais.

As manchas  de  sobreiro  e/ou  azinheira  que  constituem  povoamentos  e/ou  pequenos  núcleos  que
revelem valor ecológico elevado, serão delimitadas cartograficamente, nos termos legais, em todas
as  classes de uso do  solo,  de  forma a estarem atualizadas pelo município,  pelo menos de 5  em 5
anos, e disponíveis para consulta do público em geral.”

 

4. ARVOREDO DE INTERESSE PÚBLICO

a) Legislação base:
‐ Lei nº 53/2012, de 5 de setembro e Portaria n.º 124/2014, de 24 de junho

b) Cartografia obrigatória:
‐ Referenciação dos 2 teixos existentes no Jardim do Cabo – veja‐se
http://www.icnf.pt/portal/florestas/ArvoresPesquisa)

 

B. Ordenamento

A organização dos espaços florestais, em termos de ocupação, uso e transformação do solo, deverá realizar‐se
em consonância com o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF‐D, aprovado pelo Decreto
Regulamentar  nº  4/2007,  de  22  de  fevereiro),  sem  prejuízo  para  as  disposições  veiculadas  pelo  PEOT
existente.

Ao  nível  do  PROF‐D  estão  presentes  2  sub‐regiões  homogéneas  (SRH):  i)  a  SRH  “Douro”,  cuja  função  ou
prioridade principal é o Recreio, enquadramento e estética da paisagem, e, ii) a SRH “Beira Douro”, que tem a
Proteção  como  função  principal.  São  estas  funcionalidades  que  devem  presidir  à  autonomização  das
subcategorias associadas aos espaços florestais.

As  áreas  abrangidas  pelo  corredor  ecológico  “Rios  Côa,  Tedo,  Tua,  e  Ribeiras  Aguiar  e  Leomil”  deverão
integrar a EEM.

 

C. Regulamento

Para além das questões já referidas, deverão existir disposições relativas:
‐ Às restrições e servidões representadas na Planta de Condicionantes;
‐ À definição e diferenciação das categorias de espaço florestal existentes, fazendo a sua ligação ao PROF‐
D;
‐ Às orientações veiculadas pelo PROF‐D.

Por outro lado, as normas contidas no PMDFCI em matéria de novas edificações em espaço rural devem ser
transcritas para o Regulamento, para, assim, se assumirem como vinculativas.

https://mail.sjpesqueira.pt/owa/redir.aspx?SURL=hwDLm9NsDjvO_pLGkvFZi_7R_oOTGZQhXikc9n-9XEG2MLuChcXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAGMAbgBmAC4AcAB0AC8AcABvAHIAdABhAGwALwBmAGwAbwByAGUAcwB0AGEAcwAvAEEAcgB2AG8AcgBlAHMAUABlAHMAcQB1AGkAcwBhAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.icnf.pt%2fportal%2fflorestas%2fArvoresPesquisa
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III. SÍNTESE CONCLUSIVA

Face ao exposto, o ICNF é favorável à aprovação do “Relatório dos Estudos de Caracterização do Território“ no
pressuposto da realização das abordagens acima referidas. É também favorável à aprovação do programa de
trabalhos  apresentado,  alertando  a  este  propósito  para  as  vantagens  de  se  avaliarem,  na  fase  inicial  dos
trabalhos,  as  implicações  das  condicionantes  florestais  em  matéria  de  edificado  (e  de  UOPG),  por  serem
matérias que tradicionalmente condicionam os calendários dos processos de revisão e/ou o seus desfechos
(vendo‐se  nisso  vantagens,  haverá  informação  que  o  ICNF  poderá  já  apreciar  –  e.g.  cartografia  dos
povoamentos de sobreiro e azinheira –, devendo nestes casos de avaliação cartográfica ser também facultado
o correspondente suporte vetorial, formato shapefile).

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Gestão Regional de Viseu e Coimbra 

Av.Tenente Coronel Silva Simões 
Quinta da Cascata nº 135 r/c dtº 
3515-150 Abraveses - Viseu - Portugal 
T +351 21 287 93 00 
grvis@estradas.pt  
 
Estrada da Chapeleira  
3040-583 Antanhol - Coimbra - Portugal 
T +351 21 287 93 00 · F +351 239 794 555 
grcbr@estradas.pt 

 

 Ex.ma Sra.  

Chefe de Divisão da Estrutura Sub-Regional 
de Vila Real da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

Largo Conde de Amarante 

Edifício do Governo Civil, 1.º Andar, Ala Esq.ª 

5000 – 529  VILA REAL 

 

 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE SAÍDA DATA 

ESRVR_JS_3167/2015
PDM 2/2015 

2015-09-04        2015-09-16 

 
Assunto: Revisão do Plano Director Municipal de S. João da Pesqueira - 

Convocatória para a 1ª Reunião da Comissão de 
Acompanhamento 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência da apreciação da documentação 

disponibilizada respeitante à 1.ª reunião plenária da Comissão de Acompanhamento, do PDM 

em título, nomeadamente, os Estudos de Caraterização, a Avaliação Ambiental Estratégica e 

as Plantas de Condicionantes, de Enquadramento Regional e da Rede Viária cumpre à 

Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA), emitir o parecer que se apresenta de seguida.  

1. ENQUADRAMENTO 

A IP, S.A. foi convocada para a 1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do Processo 

de Revisão do PDM de São João da Pesqueira que se vai realizar no próximo dia 17 de 

setembro, às 10.00 horas, na CCDR-N - Estrutura Sub-Regional de Vila Real. 

Desde o início do presente processo de revisão foram várias as alterações publicadas à 

legislação do sector rodoferroviário. 

Como ponto prévio importa salientar a criação da IP, S.A., a qual resulta da fusão entre a 

Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. (REFER, E.P.E.) e a EP - Estradas de Portugal, 

S.A. (EP, S.A.) através da qual a REFER, E.P.E., incorpora, por fusão, a EP, S.A., e é 

transformada em sociedade anónima, passando a denominar-se Infraestruturas de 
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Portugal, S.A. (IP, S.A.), doravante designada por IP. 

A fusão foi consagrada no dia 1 de junho de 2015, na sequência da publicação do Decreto-Lei 

n.º 91/2015 de 29 de maio, que aprova os respetivos Estatutos da empresa. 

Neste contexto, a representação da IP na CA norteia-se pelo respetivo objeto definido no 

artigo 6.º, n.º1 do referido diploma, nomeadamente “A IP, SA tem por objeto a conceção, 

projeto, construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação, alargamento e 

modernização das redes rodoviária e ferroviária nacionais, incluindo-se nesta última o 

comando e o controlo da circulação". 

De salientar ainda a recente publicação da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril de 2015, que 

aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional. Com a entrada em 

vigor deste novo Estatuto no dia 26 de julho de 2015 (90 dias após a data da publicação) as 

servidões rodoviárias a aplicar são as definidas neste diploma legal. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
2.1. REDE RODOVIÁRIA 
 

No âmbito da Rede Viária, as referências na Proposta do Plano à Rede Rodoviária Nacional 
(RRN) deverão respeitar a identificação, hierarquização e nomeação exposta no Plano 

Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado 

pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela Lei n.º 98/99, 

de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, no âmbito do qual a RRN é 

constituída pela rede nacional fundamental (Itinerários Principais-IP) e pela rede nacional 

complementar (Itinerários Complementares-IC e Estradas Nacionais-EN). 

O PRN integra uma outra categoria de estradas, as “Estradas Regionais”, as quais, de 

acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, asseguram as 

comunicações públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e 

complementar à RRN, de acordo com a Lista V anexa ao Decreto-Lei. 

Para além das estradas acima mencionadas, há ainda a referir as estradas não incluídas no 

PRN, “estradas desclassificadas”, as quais manter-se-ão sob jurisdição da IP, SA até 

integração na rede municipal, mediante a celebração de protocolos com a Câmara Municipal. 

Esta distinção, entre as estradas que se encontram desclassificadas pelo PRN mas que se 
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mantêm sob jurisdição da IP, SA e as desclassificadas que já foram entregues ao respetivo 

município, deve ser explicitada nos elementos constantes da revisão do presente PDM. 

2.2. REDE FERROVIÁRIA 
 

Para a Rede Ferroviária, salienta-se desde já que, nos processos de formação e dinâmica do 

Plano deverá ter-se em conta o regime de proteção a que a rede ferroviária está sujeita, 

definido nomeadamente no Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de Novembro, relativo ao domínio 

público ferroviário e no Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de Dezembro, que aprova o 

Regulamento de passagens de nível. 
 

3. PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL (PRN) E CONCESSÃO IP 

Rede Viária na área de incidência do Plano 
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De acordo com o PRN em vigor, o concelho de São João da Pesqueira é servido diretamente 

por estradas da Rede Rodoviária Nacional (RRN), Estradas Regionais e Estradas Nacionais 

Desclassificadas ainda sob jurisdição da IP, SA, nomeadamente: 

Rede Rodoviária Nacional: 

Rede Complementar (Estradas Nacionais)  

 EN222, entre o Limite do concelho de Tabuaço e o Limite do concelho de Vila Nova de 

Foz Côa (distrito da Guarda), com exceção do troço, entre o km 169.140 (anterior 

km 166,800) e o km 172,238 (anterior km 169,800), que se encontra na jurisdição da 

Autarquia (Auto de Entrega de 29.11.1982). (NOTA: A diferença que se verifica entre a 

quilometragem atual e a do auto de entrega referido deve-se ao facto de terem havido 

algumas correções pontuais do traçado e consequentemente o ajustamento dos 

respetivos marcos quilométricos); 

 EN229, entre o entroncamento da EN222 e o Limite do concelho de Penedono.  

Com a entrada em vigor da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, as zonas de servidão non 

aedificandi aplicáveis são as definidas no respetivo artigo 32.º. 

Estradas Regionais  

 ER323, entre o Limite do concelho de Alijó (distrito de Vila Real) e o entroncamento da 

EN222 (Ponte das Bateiras). 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, as zonas de servidão non 

aedificandi aplicáveis são as definidas no respetivo artigo 32.º. 

Estradas Nacionais Desclassificadas, sob jurisdição da IP, SA 

 EN222-3, entre o km 1+200 e a Estação de Ferradosa (km 11+000).  

Com a entrada em vigor da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, as zonas de servidão non 

aedificandi aplicáveis são as definidas no respetivo artigo 32º.  

As restantes vias existentes no concelho, não classificadas pelo PRN e transferidas para a 

autarquia, pertencem ao património viário municipal. 

Considera-se que a hierarquia atrás descrita deverá estar refletida nos documentos da 

revisão do PDM, nomeadamente, nas Plantas de Ordenamento (não apresentada), de 
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Condicionantes, da Rede Viária e de Enquadramento Regional, bem como na parte escrita 

que lhe fizer referência.  

Intervenções na rede viária na área de incidência do Plano 

No concelho de S. João da Pesqueira, na rede rodoviária sob jurisdição da IP, SA, está 

prevista a seguinte intervenção:     

 EN322/ER226-2/EN323/EN222 - MELHORIA DE ACESSIBILIDADES, Obra de Grande 

Reparação incluída no Plano de Proximidade / Médio Prazo (2015-2019) da empresa. 

Protocolos em preparação na área de incidência do Plano 

No âmbito da RRN, encontra-se em preparação um Protocolo com o Município de S. João da 

Pesqueira, para a transferência para a rede viária municipal do troço da EN222-3, entre o 

km 1+200 e o km 11+000, prevendo ainda a sua reabilitação.  

4. INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS / SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE 

PÚBLICA 

Rede Ferroviária na área de incidência do Plano 

O concelho de S. João da Pesqueira é servido por uma infraestrutura Ferroviária: Linha do 
Douro, em exploração, que atravessa o concelho entre Limite do concelho de Carrazeda de 

Ansiães-distrito de Bragança (aprox. km 151+185) e o Limite de concelho da Vila Nova de 

Foz Côa-distrito da Guarda (aprox. km 154+450).   
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As linhas ferroviárias existentes, com ou sem exploração, continuam a ser Domínio Publico 

Ferroviário (DPF), pelo que se mantêm sujeitas ao regime de proteção definido pelo Decreto-

Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, com zonas de servidão non aedificandi associadas, tal 

como previstas nos artigos 15º e 16º do supracitado Decreto-Lei. 

Neste contexto, a revisão do PDM deverá acautelar este regime, nomeadamente, o 

regulamento do PDM e as cartas de condicionamentos. 

Intervenções na rede ferroviária na área de incidência do Plano 

O projeto de modernização da linha do Douro prevê a eletrificação da linha do Douro entre 

a Régua e o Pocinho numa extensão de cerca de 70 km, permitindo a afetação de material de 

tração elétrica e a consequente integração da exploração deste troço no modelo de oferta da 

restante linha do Douro, permitindo otimizar a gestão do parque de material e dos recursos 

humanos. 

No Plano de Proximidade Ferrovia 2015-2019 encontram-se programadas/em curso na 

rede ferroviária sob jurisdição da IP, SA, as seguintes intervenções no concelho de São João 

da Pesqueira: 

 Reabilitação da Superestrutura de Via entre o km 150,200 e o km 160,200, obra de 

reabilitação de vias a lançar em 2016; 

 Troço Régua/Pocinho - Melhoria de Drenagens e Reabilitação de Taludes, obra de 

estabilização de taludes a lançar em 2017. 

 
5. ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PDM APRESENTADOS   

RELATÓRIO DOS ESTUDOS DE CARATERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Nos subcapítulos “9.4. Compromissos e Intenções”, “9.5. Pretensões resultantes da prévia 

consulta pública”, bem como no capítulo “12 Rede Viária e Transportes”, são referidos um 

conjunto de intenções, ações e projetos previstos, algumas na rede rodoviária sob gestão da 

IP. Sobre este assunto refere-se que esta Empresa não tem previsto, neste concelho, no seu 

Plano de Investimentos (Plano de Proximidade 2015-2019), as intervenções aludidas, para 

além das citadas no ponto 3 deste parecer, nomeadamente a construção de variantes à 

EN222 e à EN229.   
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Ao longo do mencionado capítulo “12. Rede Viária e Transportes” é referido por diversas 

vezes “Rede Regional”, esclarecendo-se que o termo “Rede Regional” não se encontra 

plasmado no Plano Rodoviário Nacional prevendo este, a categoria de Estradas Regionais, 

que integram a Lista V Anexa ao mesmo. 

Nestes termos deverá ser corrigida tal referência neste capítulo e em todas as situações em 

que tal se verifique.  

O “Quadro 12.1 Estradas Nacionais do concelho” (pág. 291) deverá ser 

substituído/modificado, uma vez que a ER323 e a EN222-3 (parte do troço desta estrada 

encontra-se desclassificado e sob jurisdição da IP, SA e, o troço entre o Km 0,000 e o Km 

1,200 encontra-se municipalizado) não fazem parte da categoria das estradas nacionais, mas 

sim das categorias “Estradas Regionais”, “Estradas desclassificadas sob jurisdição da IP” e 

“Estradas Municipais/Rede Municipal” respetivamente, devendo ainda ser corrigidas as 

respetivas extensões. 

O conteúdo do subcapítulo “12.2 Rede Viária Concelhia”, incluindo os quadros 12.4 e 12.5, 

deverá ser revisto/atualizado, tendo em conta o referido nos pontos 2.1 e 3 deste parecer.  

QUADRO PRÉVIO DE ORDENAMENTO 

O conteúdo das alíneas d), e) e f), deverá ser revisto e atualizado de acordo com a legislação 

em vigor, tendo em conta o referido nos pontos 2, 3 e 4 desta apreciação, uma vez que a 

versão deste volume é já de agosto de 2015.  

CARTA ATUALIZADA DE CONDICIONANTES   

No que diz respeito à Planta de Condicionantes, em conformidade com a legislação em 

vigor, a mesma deverá contemplar a representação cartográfica das zonas de servidão non 

aedificandi das estradas da RRN, das estradas regionais e das estradas desclassificadas sob 

jurisdição da IP, devendo a respetiva legenda estar adequada ao articulado e ao conteúdo do 

Regulamento.  

Neste sentido, analisada esta Carta, verifica-se que está em falta a representação 

cartográfica das zonas de servidão non aedificandi das estradas, bem como a indicação das 

respetivas zonas na legenda, o que deverá ser colmatado. 
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Efetivamente, a representação gráfica da rede viária e a legenda não estão de acordo com o 

PRN, nem com a hierarquia definida no ponto 3 deste parecer, uma vez que a estrada 

regional ER323 e o troço desclassificado sob jurisdição da IP, SA e o troço entregue à 

autarquia (municipalizado), da estrada EN222-3, estão representados erradamente como 

estradas nacionais (cor vermelha), como se pertencessem a uma só categoria, quando fazem 

parte de categorias diferentes, como já referido nesta avaliação. Assim sendo, deverá ser 

corrigida a representação gráfica destas estradas e a respetiva legenda ajustada. 

De igual modo, não há distinção entre as estradas sob jurisdição da IP, SA e as que estão 

sob responsabilidade da autarquia, devendo ser adicionada à legenda a designação de 

“Estrada desclassificada sob jurisdição da IP, SA”.  

No que se refere às infraestruturas ferroviárias, deve ser referenciada a Linha do Douro, 

remetendo-se para o enquadramento jurídico específico, as respetivas áreas de proteção. 

PLANTA DA REDE VIÁRIA   

Nesta Planta, também a representação gráfica da rede viária e a legenda não estão de 

acordo com o PRN, nem com a hierarquia definida no ponto 3 deste parecer, uma vez que a 

estrada regional ER323, os troços da estrada EN222-3, já anteriormente referidos, estão 

representados incorretamente como estradas nacionais (cor vermelha), como pertencendo a 

uma única categoria. 

Assim sendo, conforme já foi aludido nesta análise, deverá ser corrigida a representação 

gráfica destas estradas e a respetiva legenda ajustada, distinguindo as estradas sob 

jurisdição da IP, SA das que estão sob responsabilidade da autarquia e, criada na legenda, a 

designação de “Estrada desclassificada sob jurisdição da IP, SA”.  

PLANTA DE ENQUADRAMENTO REGIONAL   

Igualmente, nesta Planta, a representação gráfica da rede viária e a legenda não estão de 

acordo com o PRN, pelo que se remete para os comentários dos capítulos anteriores.  

Como referido, as estradas regionais e as estradas desclassificadas não fazem parte da rede 

rodoviária nacional, mas sim da categoria de “Estradas Regionais” e de “Estradas 

desclassificadas sob jurisdição da IP, SA”, respetivamente, enquanto que as estradas 

municipalizadas (entregues à Autarquia) fazem parte da Rede Municipal/Estradas Municipais, 
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situação que deverá também ser retificada. 

Da análise desta Planta, considera-se que é de difícil leitura e interpretação, sendo utilizado o 

mesmo tipo de traço para todas essas categorias, sugerindo-se que sejam utilizados traços 

com cores diferentes e a legenda ajustada, para facilitar a sua leitura. 

Para as fases seguintes de desenvolvimento do Plano, considera-se adequado que se 

proceda, em secção própria e/ou artigo único do Regulamento, à identificação e 

hierarquização da rede rodoviária, devendo ser identificada e respeitada a designação das 

estradas constante do PRN, bem como a sua jurisdição (integração na Concessão IP, SA ou 

na rede concessionada do Estado), tal como indicado anteriormente. 

Ainda no Regulamento, na identificação das servidões rodoviárias, devem observar-se, no 

caso em presença, três categorias de estradas (rede rodoviária nacional de acordo com o 

disposto no PRN, estradas regionais e estradas desclassificadas sob jurisdição da IP, SA) e 

remeter-se para a legislação em vigor os seus condicionalismos específicos, nomeadamente 

as zonas de servidão non aedificandi aplicáveis, de acordo com a indicação apresentada no 

ponto 3 deste parecer.  

De igual modo, no que se refere às servidões ferroviárias deve o regulamento remeter para o 

regime de proteção a que a rede ferroviária está sujeita, definido na legislação em vigor. 

Considera-se igualmente que em sede de Regulamento deverá ficar consagrado que 

qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na RRN, estradas regionais e lanços 

desclassificados sob jurisdição da IP, SA, deve ser objeto de estudo específico e de 

pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e 

normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das 

entidades competentes para o efeito, designadamente da IP, SA, enquanto concessionária 

geral da Rede Rodoviária Nacional. 

Quanto à proposta de hierarquização da rede rodoviária do concelho, a mesma não deverá 

suscitar dúvidas quanto aos níveis hierárquicos em que se integram a RRN, as estradas 

regionais e as estradas desclassificadas sob jurisdição da IP, SA, pelo que a Planta de 
Ordenamento deverá complementar a identificação dos diferentes níveis hierárquicos. 

De salientar que a espacialização da estratégia de desenvolvimento municipal na Planta de 
Ordenamento não deve comprometer o nível de serviço e função inerente às estradas da 
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RRN, estradas regionais e das estradas desclassificadas sob jurisdição da IP, SA, nem o 

cumprimento dos requisitos legais em matéria de ruído ambiente, desaconselhando-se, 

grosso modo, a qualificação de “espaços residenciais” e “espaços destinados a 

equipamentos” na proximidade dessas estradas. 

Sem prejuízo do respeito pela zona de servidão aplicável, trata-se de resguardar as estradas 

de futuras pressões urbanísticas e, ao mesmo tempo, de resguardar o ambiente urbano, e em 

particular os recetores sensíveis, do ruído proveniente da circulação rodoviária. 

No que se refere a novas ligações municipais a estradas sob jurisdição da IP, SA, deverá 

assegurar-se que a articulação das futuras acessibilidades seja sustentada na captação e 

ligação aos nós e intersecções existentes. As propostas de acessibilidades diretas 

constituem, regra geral, pontos de conflito que comprometem o nível de serviço das vias e 

condicionam a fluidez do tráfego e a segurança da circulação. 

 

AMBIENTE SONORO  

DOMÍNIO RODOVIÁRIO 

Em termos de ambiente sonoro, as preocupações da IP, SA prendem-se sobretudo com a 

qualificação funcional dos solos que venha a ser proposta no PDM para a envolvente das 

estradas sob sua jurisdição, na medida em que poderá conduzir ao aparecimento de novos 

recetores sensíveis em zonas onde se verificam situações de incumprimento do Regulamento 

Geral de Ruído (RGR). 

Neste contexto, há a salientar em primeiro lugar que o PDM deverá ter como base a 

informação constante do Mapa de Ruído, a qual conjugada com a delimitação se zonas 

sensíveis e mistas do concelho, deverá ser usada como referência relativamente às propostas 

de ordenamento previstas para o concelho de S. João da Pesqueira. 

De facto, a informação acústica retirada do Mapa é da maior importância, devendo ser 

encarada como uma condicionante necessária à compatibilização entre os níveis de ruído 

ambiente e os usos do solo previstos, permitindo adequar a qualificação funcional do solo na 

envolvente das estradas aos níveis de ruído ambiente aí registados. 

Assim sendo, e embora se considere que os valores de tráfego nas vias que atravessam o 
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concelho são pouco elevados e assim pouco suscetíveis de gerar níveis de ruido ambiente 

superiores aos fixados pela legislação em vigor, se o Mapa mostrar situações de 

incumprimento, considera-se que deverá ser definida uma zona de proteção acústica, a 

reservar em função dos níveis de ruído ambiente, evitando-se assim a aplicação de futuras 

medidas corretivas.  

De salientar que, nestas situações, todas as medidas de minimização de ruído que forem 

tidas como necessárias para que os usos sensíveis propostos para a envolvente de uma dada 

via sejam compatíveis com os níveis de ruído ambiente aí registados, serão da inteira 

responsabilidade do seu promotor, não se responsabilizando a IP, SA por qualquer tipo de 

conflitos e/ou reclamações que daí resultem. 

Neste âmbito, há ainda a referir que, tendo em vista a articulação do RGR com os Planos 

Diretores Municipais, a Agência Portuguesa do Ambiente produziu em Dezembro de 2010, um 

documento1 que abrange aspetos relacionados com a Carta de Classificação de Zonas 

Sensíveis e Mistas, Mapas de Ruído e Planos Municipais de Redução de Ruído e a forma de 

inserção destas peças no PDM. 

De salientar neste contexto, a recomendação relativa à integração da carta de classificação 

de zonas sensíveis e mistas nos PDM como um desdobramento da carta de ordenamento, 

bem como da inclusão dos aglomerados rurais nas zonas a classificar. A definição de regras 

no Regulamento do PDM para a equiparação de recetores isolados a mistos ou sensíveis é 

também da maior importância no sentido de se determinar quais os valores limite a aplicar a 

um dado recetor. 

Considera-se que os procedimentos definidos no documento em causa são da maior 

importância para assegurar a conformidade das opções de planeamento com os valores limite 

de ruído fixados pelo RGR, devendo ser seguidas as recomendações da APA, IP, SA nele 

expressas. 

DOMÍNIO FERROVIÁRIO 

No que respeita ao domínio ferroviário, o concelho de S. João da Pesqueira é servido pela 

Linha do Douro, a qual se desenvolve externamente ao limite norte do concelho, sendo 
                                                   
1 Nota Técnica - Ruído e Planos Diretores Municipais, Agência Portuguesa do Ambiente, Dezembro de 2010 
(http://www.apambiente.pt) 
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apenas no extremo nordeste que esta via entra no concelho, mais especificamente, em toda a 

extensão da freguesia Vale Figueira. 

Da análise efetuada, importa pois acautelar as preocupações da IP, SA, no que ao ruído 

ferroviário diz respeito, pelo que julgamos, na presente fase, ser apenas de salientar que, 

dada a presença da infraestrutura de transporte ferroviário acima referida, não deverão ser 

autorizados novos usos sensíveis na envolvente dessa infraestrutura. 

 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Relatório de Definição de Âmbito 

A revisão do PDM de S. João da Pesqueira encontra-se sujeita a procedimento de avaliação 

ambiental (comummente designada de Avaliação Ambiental Estratégica – AAE), nos termos 

do RJIGT, em articulação com o regime de avaliação ambiental de Planos e Programas. 

É entendimento da IP, SA de que a pronúncia sobre o sentido da decisão quanto à estrutura e 

conteúdo do Relatório de Definição de Âmbito (RDA) deve ser avocada às entidades que 

efetivamente desempenham o papel de “entidade com responsabilidade ambiental específica” 

(ERAE). 

Por conseguinte, a pertinência do contributo desta empresa na apreciação do RDA decorre da 

sua qualidade como “entidade representativa de interesse a ponderar” (ERIP), qualidade na 

qual foi consultada, não se verificando inconveniente, em termos práticos, na formalização 

subsequente do RDA, uma vez que as preocupações da IP, embora não descurando o papel 

da avaliação ambiental da revisão do Plano e do princípio da transversalidade, encontram-se, 

naturalmente, focadas nos estudos complementares que devem acompanhar a Proposta de 

Plano e, por conseguinte, estarem refletidas nos seus Elementos Constituintes (Planta de 

Ordenamento, Planta de Condicionantes e Regulamento). 

Pelo que, numa lógica de colaboração ativa para a melhoria do processo, a IP, SA após 

análise do RDA agora apresentado, considera que globalmente, nada há a opor ao 

encadeamento metodológico desenvolvido. 

No âmbito do Quadro de Referência Estratégica (QRE), no qual se identificam as macro 

orientações de política nacional e internacional, bem como os objetivos de longo prazo 
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estabelecidos em matéria de ambiente e sustentabilidade, verifica-se que foi contemplado o 

Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) como um dos instrumentos estratégicos relevantes na 

análise do presente PDM, opção que merece a nossa concordância, atento o fato de se estar 

perante um plano sectorial, possível territorializar, à escala adequada, as propostas do Plano 

com incidência no concelho de S. João da Pesqueira. 

Considerando igualmente, que o PRN2000 deverá ser tido como um instrumento 

indispensável para a análise de uma gestão mais sustentável e eficaz do território e das 

infraestruturas de mobilidade regional, considerando o papel da rede viária no planeamento e 

organização do território e o seu contributo na promoção do desenvolvimento e coesão social 

e territorial.  

Apreciação fundamentada na relevância que a temática da mobilidade e acessibilidades 

apresenta, ao nível dos Fatores Críticos para a Decisão (FCD), em particular no que 

respeita ao FCD “Estruturação urbana e qualidade de vida”, o qual tem como Critério 

“Acessibilidade e mobilidade”, tendo como Objetivo “avaliar se é garantida a melhoria da 

acessibilidade e se a proposta do plano potencia a acessibilidade proporcionada pela rede 

viária de nível nacional e regional que serve o concelho”. 

No que respeita às referências efetuadas à rede rodoferroviária, salientamos que estas 

deverão estar em sintonia com os restantes elementos apresentados. 

No documento apresentado foram ainda identificadas as seguintes questões que carecem de 

revisão/correção: 

1. Referida a “Estradas de Portugal, SA (Direção de Estradas de Viseu)”, como uma das 

entidades de compõe a CA, sendo atualmente a IP, SA; 

2. É referida a “Rede Regional”, no capítulo Rede Viária e Acessibilidades, devendo 

ser considerados os comentários precedentes quanto a esta questão; 

3. No capítulo Objetivos/Questões Estratégicas é referido o traçado de novas 

infraestruturas viárias (nomeadamente de novas variantes com caráter intermunicipal), 

devendo também aqui ser considerados os comentários anteriores relativos ao Plano 

de Proximidade 2015-2019; 

4. Também no Anexo B – Quadro de Referência Estratégico de Âmbito Nacional, é 

elencado o PRN, segundo o qual “Em articulação com os instrumentos de 

ordenamento do território são previstas variantes e circulares nos principais centros 
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urbanos para acesso aos corredores nacionais de grande capacidade, melhorando as 

condições de circulação, comodidade e segurança do trafego gerado nesses locais”, 

devendo igualmente ser considerados os comentários anteriores relativos ao Plano de 

Proximidade 2015-2019. 

 

6. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável à Proposta de Revisão do PDM de S. João da 

Pesqueira, condicionado no entanto à correção, reanálise e aprofundamento das questões 

apresentadas no presente parecer. 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 
 

O Gestor Regional 
 
 

Nuno Miguel Grilo Gama 
(Ao abrigo da Subdelegação de competências conferida 

      pela Decisão DCN 01/2015) 
 

 

 

 

 

 

(PM/PM) 
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Avaliação Estratégica <ae@geoatributo.com>

Pareceres das entidades  Revisão PDM S. João da Pesqueira 
PDM  Sandra Rego <pdm@sjpesqueira.pt> 7 de junho de 2017 às 14:40
Para: Avaliação Estratégica <ae@geoatributo.com>

Boa tarde Célia,

 

Reencaminholhe os pareceres recebidos até à data.

 

Os melhores cumprimentos,

Sandra Rego

 Mensagem reencaminhada 
From: "João Duarte" <joao.duarte@icnf.pt>
To: Jose Santos <jose.santos@ccdrn.pt> 
Cc: "armando.redentor@icnf.pt" <armando.redentor@icnf.pt>, "luisa.jorge@icnf.pt" <luisa.jorge@icnf.pt>
Bcc: 
Date: Mon, 5 Jun 2017 16:23:21 +0000
Subject: PDM de São João da Pesqueira; parecer ICNF

Exmo. Sr. Presidente

CC do processo de revisão do PDM de São João da Pesqueira;

Arq.º José Santos

 

Conforme  convocatória  para  a  2ª    reunião  da  CC  agendada  para  o  dia  de  amanhã,    discrimino  abaixo  o  teor  os
fundamentos da parecer do ICNF.

Melhores Cumprimentos

 

J. Calçada Duarte

Técnico Superior

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP

Divisão de Planeamento e Avaliação de Projetos

Parque Florestal, 5000567 Vila Real 
T: +351 259 330 400;  F: +351 259 373 272

www.icnf.pt

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

PARECER ICNF:

 

tel:+351%20259%20330%20400
tel:+351%20259%20373%20272
http://www.icnf.pt/


Relativamente à proposta da versão final do plano, a apreciar em sede da 2ª Reunião da CC do processo de revisão
do PDM de São João da Pesqueira, agendada para amanhã, dia 06.06.2017, o  ICNF destaca, como elementos de
análise mais relevantes, as seguintes questões:

 

1. Planta de Condicionantes

i) Onde se lê Perímetro Florestal de Penedono deve lerse Regime Florestal, Perímetro Florestal “Penedono”.

ii) Onde se lê Árvores e Arvoredo de Interesse Público deve lerse Arvoredo de Interesse Público (2 exemplares de
Taxus baccata L.).

iii)  Onde  se  lê  Sobreiro  e  Azinheira  deve  lerse  Povoamentos  de  sobreiro  e/ou  de  azinheira,  ou,  se  for  o  caso,
Povoamentos e núcleos de sobreiro e/ou de azinheira.

iv) Por questões de  facilidade de  leitura e de atualização de  informação,  sugerese a  representação das áreas de
sobreiro e/ou de azinheira em Planta autónoma (Planta de Condicionantes III).

v) O período a constar na cartografia das áreas percorridas por incêndios é definido pelos últimos 10 anos (Decreto
Lei  nº  327/90,  de  22  de  outubro  com a  redação  dada  pelo DecretoLei  nº  55/2007,  de  12 março  e Declaração  de
Retificação  nº  37/2007,  de  9  de Maio).  Importa  pois  atualizar  esta  informação,  nomeadamente  pela  inclusão  das
ocorrências de 2014 e 2015.

 

2. Planta de Ordenamento

2.1. Na Planta de Ordenamento:

i)  Ao  nível  do  PROFD  estão  presentes  duas  subregiões  homogéneas  (SRH):  i)  a  SRH  “Douro”,  territorialmente
dominante, cuja função ou prioridade principal é o Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem; ii) a SRH “Beira
Douro”, cuja função ou prioridade principal é a Proteção.

Ora,  são  estas  funções  principais,  Recreio  e  Paisagem  e  Proteção,  que  devem  presidir  ao  exercício  de
autonomização das subcategorias do solo rústico afeto a espaço florestal. Assim sendo (Decreto Regulamentar n.º
15/2015, de 19 de agosto):

 Na SRH Douro devem predominar os espaços  florestais com funções predominantes de  recreio e valorização da
paisagem.

 Na SRH Beira Douro devem predominar os espaços  florestais de produção e, nas vertentes mais declivosas, de
solos mais degradados e/ou em torno das linhas de água, os espaços florestais de proteção do solo e da água.

ii)  Os  limites  e  a  configuração  das  UOPG  devem  incluir,  quando  aplicável,  as  faixas  de  gestão  de  combustível
instituídas pelo SNDFCI (redes secundárias de faixas de gestão de combustível).

 

2.2. Na Planta relativa à EEM:

Não se percebe a  integração das áreas de Regime Florestal  (RF) na Estrutura Ecológica Municipal, até porque as
áreas do Perímetro Florestal “Penedono” estão classificadas como espaços florestais de produção.

 

2.3. Na Planta de Ordenamento Florestal:

i) Onde se  lê Função: Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem dever  lerse Funções  prioritárias: Recreio,
Enquadramento  e  Estética  da  Paisagem  (prioridade  I);  Silvopastorícia,  Caça  e  Pesca  nas  águas  interiores
(prioridade II); Proteção (prioridade III).

ii)  Onde  se  lê  Função:  Proteção  e  Produção  dever  lerse  Funções  prioritárias:  Proteção  (prioridade  I);  Produção
(prioridade  II);  Conservação  de  habitats,  de  espécies  da  fauna  e  flora  e  de  geomonumentos  (prioridade  III).  Em
alternativa,  deverá  discriminarse  apenas  a  função  de  prioridade  I,  e.g,  para  o  caso  da  SRH  Douro,  Função
prioritária: Recreio, Enquadramento e Estética da Paisagem.

iii) As espécies listadas devem ser escritas em itálico.

 

3. Regulamento



Para  além  das  questões  decorrentes  da  análise  às  Plantas  de  Condicionantes  e  de  Ordenamento,  importa  ter
presente que:

Artigo 5.º  Definições

Sugerese  a  verificação  da  adequação/compatibilidade  da  definição  de  “Áreas  edificadas  consolidadas”  face  ao
disposto no SNDFCI.

 

Artigo 6.º  Condicionantes, Identificação e Regime

i) As referências dos itens v., vi. e ix. da alínea c) do n.º 1, deverão ser corrigidas conforme a redação exposta no
capítulo relativo à Planta de Condicionantes.

ii) O n.º 3 deverá ter a seguinte redação: “A identificação das áreas com perigosidade de incêndio das classes alta e
muito alta constante da Planta de Condicionantes, deve acompanhar a dinâmica de atualização ou revisão do Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI).”

iii) No sentido de salvaguardar a proteção do sobreiro e da azinheira, impõese explicitar o seguinte articulado:

1.  “Para  todas  as  classes  de  uso  do  solo  deverá  ser  cumprida  a  legislação  protecionista  de  sobreiro  e  de
azinheira,  obrigando  qualquer  intervenção  à  verificação  prévia  de  existência  de  povoamento  e  núcleos  de
elevado  valor  ecológico,  da  ocorrência  de  povoamentos  ardidos  nos  últimos  25  anos  ou  de  cortes  de
conversão ilegais.

2. As manchas de sobreiro e/ou azinheira que constituem povoamentos e/ou pequenos núcleos que revelem
valor ecológico elevado, serão delimitadas cartograficamente, nos termos legais, em todas as classes de uso
do  solo,  de  forma  a  estarem  atualizadas  pelo município,  pelo menos  de  5  em  5  anos,  e  disponíveis  para
consulta do público em geral.”

 

Artigo 11.º  Proteção Contra incêndios, Medidas de defesa da floresta contra incêndios

Deverá  procederse  à  transposição  dos  condicionalismos  à  edificação  constantes  no  PMDFCI  de  São  João  da
Pesqueira (conforme aliás se assume na AAE – página 40 do RNT e página 120 do RA), bastando para tal replicar o
Artigo 49.ºA do Regulamento em vigor – vejase Aviso (extrato) n.º 1796/2017, publicado no DR, 2.ª série — N.º 33,
de 15 de fevereiro.

 

Artigo 18.º  EEM, Identificação

Tal  como  antes  se  referiu,  não  se  percebe  a  integração  das  áreas  de  RF  (espaços  florestais  de  produção)  na
Estrutura Ecológica Municipal.

 

Artigo 20.º  Regime de uso do solo e de edificabilidade

i) Não se percebe a referenciação usada (as alíneas serão referências supérfluas face à numeração utilizada).

ii)  O  n.º  4  (4.d)),  a  manterse,  deverá  ter  a  seguinte  redação:  “Nas  áreas  afetas  ao  regime  florestal  aplicase  o
regime específico da servidão e do uso do solo na categoria e subcategoria de espaço que a constituem.”

iii) O n.º 5 (5.e)), a manterse, deverá ter a seguinte redação: “Nas áreas afetas aos povoamentos de Sobreiro e/ou
Azinheira, aplicase o regime específico da servidão e do uso do solo na categoria e subcategoria de espaço que a
constituem”.

 

Artigo 26.º  Área Classificada do ADV, Regime

i) A alínea b) do n.º 1 deverá ser eliminada, por configurar uma competência específica do ICNF.

ii) A alínea g) do n.º 2 deverá ter a seguinte redação: “Plantação de matas, bem como o derrube e corte de árvores e
destruição  do  coberto  vegetal  e  do  solo  arável  quando  não  integrados  em  práticas  agroflorestais  devidamente
licenciadas ou autorizadas;”.

 

Artigo 29.º  Zona reservada



A  alínea  a)  do  n.º  3  deverá  ter  a  seguinte  redação:  “Alterações  da  topografia  e  do  relevo  natural  dos  solos  e
destruição  do  coberto  vegetal,  quando  não  integradas  em  práticas  agroflorestais  devidamente  licenciadas  ou
autorizadas;”

 

Artigo 39.º  Espaços Agrícolas ou Florestais, Definição e usos dominantes

Importa rever todo este artigo em consonância com as observações efetuadas no capítulo “Planta de Ordenamento”.

i)  Neste  sentido,  e  mantendose  ausente  a  subcategoria  de  espaços  florestais  de  proteção  do  solo  e  água,  a
definição  de Espaços  florestais  de  produção  poderá  resumirse  a  “áreas  onde  se  privilegia  a  função  de  produção
e/ou a função de proteção, tal como definidas no PROFDouro”.

ii) Autonomizandose a subcategoria de espaços florestais de proteção do solo e água, estes podem definirse como
“as  áreas  onde  se  privilegiam  as  subfunções  de  proteção  da  rede  hidrográfica,  proteção  contra  a  erosão  e  de
recuperação de solos degradados”.

iii)  No  caso  dos  espaços  florestais  de  recreio  e  valorização  da  paisagem,  importa  também  precisar  a  função
prioritária  associada,  redefinindoos,  e.g.,  como  áreas  integradas  na  subregião  homogénea  Douro,  cuja  função
principal  é  o  Recreio,  Enquadramento  e  Estética  da  Paisagem,  ou,  em  alternativa  (alternativa  possível  mas  não
recomendável),  como  áreas  integradas  na  subregião  homogénea  Douro,  cujas  funções  principais  são  o  Recreio,
Enquadramento e Estética da Paisagem (primeira prioridade), a Silvopastorícia, Caça e Pesca nas águas interiores
(segunda prioridade) e a Proteção (terceira prioridade).

iv)  A  alínea  d)  do  n.º  4  deverá  ter  a  seguinte  redação:  “Alterações  da  topografia  do  solo,  salvo  se  associadas  a
práticas agroflorestais tradicionais.”

 

Artigo 62.º  Espaços Verdes, Identificação e Regime

Não se percebem as vantagens associadas à  inclusão das áreas de sobreiro e/ou azinheira nos espaços verdes.
Por outro lado, na alínea b) do n.º 8, onde se lê “Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade” deve ler
se “Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas”.

 

Anexo III  ESPÉCIES PRIORITÁRIAS PARA AS SUBREGIÕES HOMOGÉNEAS DOURO E BEIRA DOURO

As espécies listadas devem ser escritas em itálico.

 

4. Estudos de base e AAE

1)  Nos  estudos  de  caracterização,  importa  discriminar  o  conceito  de  “florestas  mistas”,  até  pela  sua
representatividade no concelho.

 

2) Relativamente à AAE – Relatório Ambiental:

i)  Página  29    No  QRE,  importa  discriminar  o  Plano  Distrital  de  Defesa  da  Floresta  Contra  Incêndios,  face  aos
condicionalismos que o mesmo exerce sobre o PMDFCI, nomeadamente quanto ao traçado da RPFGC.

ii)  Páginas  39/40  –  Subsistem  algumas  dificuldades  de  leitura  quanto  às  implicações  das  SRH  demarcadas  pelo
PROF D.

Já  se  referiu  que  a  SRH  “Douro”  apresenta,  como  função  ou  prioridade  principal,  o  Recreio,  Enquadramento  e
Estética da Paisagem.

Ora sendo esta a  função principal, os espaços  florestais englobados por esta SRH devem ser classificados como
espaços  florestais  com  funções  predominantes  de  recreio  e  valorização  da  paisagem  (Decreto  Regulamentar  n.º
15/2015, de 19 de agosto).

Havendo  necessidade  e/ou  vantagens  de  autonomizar  uma  outra  subcategoria  de  espaços  florestais  nesta  SRH,
deverá  essa  autonomização  resultar  da  segunda  função  prioritária  (vejase  o  referido  a  propósito  da  Planta  de
Ordenamento  Florestal),  o  que  originaria  os  espaços  ocupados  por  sistemas  silvopastoris  ou  mesmo  espaços
mistos de uso silvícola.



No  caso  da  SRH  “Beira  Douro”,  como  a  função  principal  é  a  Proteção,  e  como  a  subcategoria  explicitada  pelo
DR15/2015  que mais  se  identifica  com  essa  funcionalidade  é  a  dos  espaços  florestais  de  proteção  do  solo  e  da
água  (subfunção  algo  limitada  espacialmente),  é  adequado  autonomizar  também  a  subcategoria  de  espaços
florestais  de  produção  (autonomização  esta  de  pertinência  acrescida,  uma  vez  que  a  função  de  produção  é  a
segunda prioridade da SRH).

Pelo  exposto,  importa  reformular  as  referências  feitas  às  subcategorias  de espaços  florestais  presentes em cada
SRH, corrigindo os lapsos existentes.

iii)  Página  125  –  Contrariamente  ao  que  o  Mapa  21  induz,  o  Perímetro  Florestal  “Penedono”  não  se  estende  à
freguesia de Riodades nem junto ao limite SE da freguesia de Paredes da Beira.

iv) Página 171 (Anexo C) – onde se lê “Assegurar a planificação e a Gestão florestal sustentável das áreas públicas
e  privadas  com  especial  atenção  para  a  planificação  e  gestão  de  Áreas  Protegidas”  deve  lerse  “Assegurar  a
planificação e a Gestão florestal sustentável dos espaços florestais”.

v) Considerando o enquadramento  legal dado pelo DL 232/2007, de 15 de  junho, alterado pelo DL nº 58/2011, de 4
de maio, que estabelece o regime a que fica sujeita a Avaliação dos Efeitos de Determinados Planos e Programas
no  Ambiente,  no  respeitante  aos  FCD,  estão  ausentes  os  valores  naturais  (particularmente  de  fauna  e  flora)  e
biodiversidade como áreas de avaliação, pelo que estas componentes devem ser  tidas em consideração pelo seu
papel na qualidade ambiental e na conservação da natureza, não sendo de escamotear o peso económico que esta
área poderá ter no contexto regional, sugerindose que a mesma seja visada entre os FCD já definidos, por exemplo,
no âmbito do FCD “Proteção e Valorização do Património Ambiental e dos Recursos Naturais “ ou mesmo do FCD
“Turismo e Identidade Cultural”.

vi)  No  FCD  “Proteção  e  Valorização  do  Património  Ambiental  e  dos  Recursos  Naturais”  –  critério  “Recursos
florestais”,  o  indicador  que  explicita  “espécies  autóctones”  deverá  antes  explicitar  “espécies  florestais  protegidas”
ou, mais simplesmente, “povoamentos florestais com sobreiro e/ou azinheira”. Por outro lado, sugerese a inclusão
de um indicador relativo à área detentora de PGF (Planos de Gestão Florestal).

 

 

5. Síntese conclusiva
Face  ao  exposto,  o  ICNF  emite  parecer  favorável  à  versão  final  do  plano,  condicionado  ao  acolhimento  e
salvaguarda dos requisitos e/ou observações acima explicitados.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Gestão Regional de Viseu e Coimbra 

 

 
Av. Tenente Coronel Silva Simões 
Quinta da Cascata nº 135 r/c dtº 
3515-150 Abraveses - Viseu - Portugal 
T +351 21 287 90 00 
grvis@infraestruturasdeportugal.pt 

 

 
Estrada da Chapeleira 
3040-583 Antanhol - Coimbra - Portugal 
T +351 21 287 90 00 · F +351 239 794 555 
grcbr@infraestruturasdeportugal.pt 

Exma. Sra. 
 

Chefe de Divisão da Estrutura Sub-Regional de 

Vila Real da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte 
 

Largo Conde de Amarante 
 

Edifício do Governo Civil, 1.º Andar, Ala Esq.ª 
 

5000 – 529 VILA REAL 
 
 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE SAÍDA DATA 

ESRVR_JS_8550/2017 

PDM 2/2015 

 
2017-05-11 

 
401 

   
2017-06-05 

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de S. João da Pesqueira - Convocatória 

para a 2ª Reunião da Comissão Consultiva 
 

 
 

Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência da apreciação da proposta da versão 

final do plano, com todo o seu conteúdo material e documental, cumpre à Infraestruturas de 

Portugal, SA (IP) emitir o parecer seguinte: 

 
 
 

1. Considerações Gerais 
 

Em relação à documentação disponibilizada verifica-se que não integra todas as 

recomendações e observações enunciadas nos pareceres anteriores, pelo que importa 

reforçar alguns pontos que ainda não estão suficientemente claros. 

 

Considerando  as  infraestruturas  rodoferroviárias  sob  jurisdição/responsabilidade  da  IP, 

refere-se, que o concelho de São João da Pesqueira é servido por rede rodoviária e por rede 

ferroviária, mantendo-se atualizada a informação anteriormente transmitida acerca de tal rede. 

 
 
 

2. Projetos/Intervenções na Rede Viária na Área de Incidência do Plano 
 

De acordo com os instrumentos de planeamento e programação de investimentos das 

infraestruturas sob jurisdição da IP, disponibiliza-se informação atualizada sobre as 

intervenções programadas/em curso na rede rodoviária, destacando-se as seguintes na área 

do PDM: 

mailto:ip@infraestruturasdeportugal.pt
http://www.infraestruturasdeportugal.pt/
mailto:grvis@infraestruturasdeportugal.pt
mailto:grvis@infraestruturasdeportugal.pt
mailto:grcbr@infraestruturasdeportugal.pt
mailto:grcbr@infraestruturasdeportugal.pt
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 EN322/ER226-2/EN323/EN222  -  MELHORIA  DE  ACESSIBILIDADES,  Obra  de 

Grande Reparação a lançar em 2021, incluída no Plano de Proximidade / Médio 

Prazo (2017-2021) da empresa; 

 

 EN222 PONTE DAS BATEIRAS (KM 152+490) E S. JOÃO DA PESQUEIRA (KM 
 

169+140), Obra de Grande Reparação a lançar em 2020, incluída no Plano de 
 

Proximidade / Médio Prazo (2017-2021) da empresa. 
 
 
 

3. Elementos Constituintes do Plano (Regulamento, Plantas de Ordenamento e de 
 

Condicionantes) 
 

Da análise efetuada ao Regulamento, verifica-se que incorpora todas recomendações e 

observações enunciadas nos pareceres anteriores, com exceção do ponto 1 do artigo 66º 

(Regime) em que falta referência às estradas regionais, à semelhança da redação do artigo 

65º, uma vez que estas não fazem parte da rede rodoviária nacional, mas sim da categoria 

das estradas regionais previstas no PRN e que integram a Lista V Anexa ao Plano Rodoviário 

Nacional (PRN), pelo que este ponto deverá ser retificado. 

 

As considerações atrás referidas deverão ser refletidas nas peças gráficas e na parte escrita 

dos documentos que lhe fizer referência. 

 

 
 

Planta de Ordenamento 
 

Da análise da Planta de Ordenamento (embora de difícil leitura relativamente à rede 

rodoviária, dado que é composta por 16 Plantas (desenhos) em vez de uma Planta única), 

verifica-se que a designação e a representação cartográfica das estradas da rede rodoviária 

e a legenda estão de acordo com o PRN, bem como a hierarquia definida no ponto 3 do 

parecer emitido em 2015, no âmbito da 1.ª Reunião da CA. 

 

 
 

Planta de Condicionantes 
 

Em conformidade com a legislação em vigor, a Planta de Condicionantes deverá contemplar 

a representação cartográfica das zonas de servidão non aedificandi das estradas da RRN, 

das estradas regionais e das estradas desclassificadas sob jurisdição da IP, devendo a 

respetiva legenda estar adequada ao articulado e ao conteúdo do Regulamento. 
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Neste sentido, analisada esta Planta, (igualmente de difícil leitura relativamente à rede 

rodoviária, dado que é composta por 16 Plantas (desenhos) em vez de uma Planta única), 

verifica-se que no caso das estradas regionais, foi adotada a mesma representação gráfica 

da zona de servidão non aedificandi das estradas nacionais, sendo igualmente agregadas 

numa legenda única. Nestes termos e embora tal zona de servidão, de acordo com o novo 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), Lei n.º 34/2015, de 27 de 

Abril de 2015, tenha a mesma dimensão, no caso das duas categorias de estradas, para 

melhor compreensão, é conveniente adotar cores e legenda distintas, pelo que deverá essa 

questão ser corrigida. 

 

 
 

4. Elementos que Acompanham o Plano (Relatório dos Estudos de Caraterização do 
 

Território, Relatório da Proposta, Programa de Execução, Planta da Rede Viária) 
 

Relatório dos Estudos de Caraterização do Território 
 

No elenco dos planos de âmbito nacional, regional e intermunicipal, abrangidos na área do 

PDM, alínea g) Plano Rodoviário Nacional – PRN2000, é referido que “O Plano Rodoviário 

Nacional (PRN) Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, retificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, e 

pelo Decreto-Lei n.º182/2003 de 16 de Agosto, define a rede rodoviária nacional que é 

constituída por: 

 

1. Rede nacional fundamental: integra os itinerários principais (IP); 
 

2. Rede nacional complementar: integra os itinerários complementares (IC) e as estradas 

nacionais (EN). 

 

3. Estradas Regionais – integra as estradas regionais 
 

4. Estradas Nacionais Desclassificadas – integra as estradas nacionais desclassificadas 

sob a jurisdição da IP, SA.” 

 

Ora, de acordo com o artigo 1.º do mencionado Decreto-Lei, apenas as Redes indicadas nos 

números 1. e 2. é que a constituem, pelo que deverá ser corrigida essa questão. 

 

Ainda na mesma alínea g), são indicados um conjunto de itinerários principais e 

complementares, sendo referida a “A25 – SCUT das Beiras Litoral e Alta”, ou seja, autoestrada 

“Sem Custos para o Utilizador”. Ora, com a introdução de portagens nesta e nas restantes 

mailto:ip@infraestruturasdeportugal.pt
http://www.infraestruturasdeportugal.pt/


Sede 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA 
Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal T +351 212 879 
000 · F +351 212 951 997 ip@infraestruturasdeportugal.pt · 
www.infraestruturasdeportugal.pt 

NIPC 503 933 813 

Capital Social 4.645.375.000,00€ 

 

 

“P
a
ra

 m
a
io

r 
e

fi
c
iê

n
c
ia

, 
a
 I
P

 i
m

p
ri

m
e
 a

 p
re

to
 e

 b
ra

n
c
o
” 

IP
.M

O
D

.0
0

6
 |
V

0
6
 

 

autoestradas que haviam sido construídas com o mesmo regime, tal conceito foi abandonado, 

pelo que deverá ser corrigida tal referência, devendo a mesma ser alterada para A25/IP5. 

 

No subcapítulo “9.4. Realização de projetos públicos e intenções futuras do Executivo”, é 

referido um conjunto de intenções e projetos previstos, algumas na rede rodoviária sob gestão 

da IP. Sobre este assunto refere-se que a esta empresa não tem previsto, neste concelho, no 

seu Plano de Investimentos (Plano de Proximidades 2017-2021), as intervenções aludidas, 

ou outras para além das citadas no ponto 3 do presente parecer. 

 

Relatório da Proposta 
 

No subcapítulo 5.4. Espaços-Canal e Infraestruturas, a menção ”A rede viária é constituída 

pela rede nacional, rede nacional desclassificada sob jurisdição da IP, SA, a rede municipal, 

identificada na Planta de Ordenamento”, tendo em conta anteriores comentários, deverá ser 

substituída por “A rede viária é constituída pela rede rodoviária nacional, as estradas 

regionais, as estradas nacionais desclassificadas sob jurisdição da IP, SA, a rede municipal, 

identificada na Planta de Ordenamento:”, uma vez que as estradas regionais não fazem parte 

da rede rodoviária nacional, mas sim da categoria das estradas regionais previstas no PRN e 

que integram a Lista V Anexa ao mesmo PRN, e também a designação “rede nacional 

desclassificada” não é correta, dado que não existe uma “rede” de estradas desclassificadas, 

mas sim “estradas nacionais desclassificadas” não incluídas no PRN, como referido na análise 

anterior. 

 

Igualmente, o conteúdo do subcapítulo “5.4.1. Rede Rodoviária Nacional (Rede 

Complementar)”, deverá ser revisto/reformulado tendo em atenção o exposto nos ponto 3 do 

parecer destes Serviços emitido em 2015. Esclarece-se mais uma vez que, as estradas 

regionais e estradas nacionais desclassificadas não fazem parte da rede rodoviária nacional 

(rede complementar), conforma aludido anteriormente. 

 

As considerações atrás referidas deverão ser refletidas nas peças gráficas e na parte escrita 

dos documentos que lhe fizerem referência. 

 
 
 

Programa de Execução 
 

Sobre este volume não há nada a comentar. 
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Planta da Rede Viária 
 

Da análise desta Planta, verifica-se que a designação e a representação cartográfica das 

estradas da rede rodoviária e a legenda estão de acordo com o PRN, bem como a hierarquia 

definida no ponto 3 do parecer emitido em 2015. 

 
 
 

4. Salvaguarda da Rede Viária 
 

Salvaguarda-se, relativamente às intervenções previstas na presente proposta do PDM 

(alheias a esta empresa) e que impliquem alterações na rede rodoviária existente (ou prevista) 

da jurisdição da IP, que todos e quaisquer projetos elaborados devem ser compatibilizados 

com os estudos/projetos que estejam a decorrer nesta Entidade. 

 

Salvaguarda-se, ainda, a eventual necessidade de elaboração de Estudos de Tráfego, que 

cumpram as normas em vigor na IP e que permitam avaliar o impacte das novas 

acessibilidades urbanas municipais previstas no PDM, na rede rodoviária da jurisdição desta 

empresa. Estes estudos deverão, ainda, ser dirigidos para que, sempre que possível, não 

sejam criados mais acessos à rede rodoviária nacional, promovendo, simultaneamente, o 

encerramento dos redundantes. 

 

Refere-se ainda que, eventuais alterações na rede rodoviária sob jurisdição da IP carecem, 

igualmente, da aprovação desta empresa e a introdução de novos polos geradores de tráfego 

deverá obedecer, na íntegra, ao anteriormente exposto. 

 
 
 

5. Ambiente Sonoro (domínio rodoferroviário) e Avaliação Ambiental Estratégica 
 
 
 

Ambiente Sonoro 
 

DOMÍNIO RODOFERROVIÁRIO 
 

Como referido em parecer anterior, as preocupações da IP, SA., em termos de ambiente 

sonoro prendem-se sobretudo com a qualificação funcional dos solos que venha a ser 

proposta no PDM para a envolvente da rede viária e linhas ferroviárias sob sua jurisdição, na 
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medida em que poderá conduzir ao aparecimento de novos recetores sensíveis em zonas 

onde se verifiquem situações de incumprimento do Regulamento Geral de Ruído. 

 

No caso concreto do PDM de S. João da Pesqueira, considera-se que as questões do ruído 

foram devidamente salvaguardadas através do Artigo 77º, o qual remetendo diretamente para 

o RGR, impõe o cumprimento dos valores limite fixados no referido Regulamento para a 

classificação adotada em termos de zonamento acústico, para as operações urbanísticas a 

realizar no seu território. 

 

De salientar que, nestas situações, todas as medidas de minimização de ruído que forem tidas 

como necessárias para que os usos sensíveis propostos para a envolvente de uma dada via 

sejam compatíveis com os níveis de ruído ambiente aí registados, serão da inteira 

responsabilidade do seu promotor, não se responsabilizando a IP, SA. por qualquer tipo de 

conflitos e/ou reclamações que daí resultem. 

 
 
 

Avaliação Ambiental Estratégica 
 

Relatório Ambiental (abrl2017) 
 

No âmbito do procedimento de AAE e no seguimento do parecer emitido anteriormente, 

salvaguarda-se que a pertinência do contributo desta empresa na apreciação do Relatório 

Ambiental (RA) decorre da sua qualidade como “entidade representativa de interesse a 

ponderar” (ERIP), não se verificando inconveniente, em termos práticos, na formalização 

subsequente do RA, uma vez que as preocupações da IP, SA, embora não descurando o 

papel da avaliação ambiental da revisão do Plano e do princípio da transversalidade, 

encontram-se, naturalmente, focadas nos estudos complementares que devem acompanhar 

a Proposta de Plano e, por conseguinte, estarem refletidas nos seus Elementos Constituintes 

(Planta de Ordenamento, Planta de Condicionantes e Regulamento). 

 

Assim, numa lógica de colaboração ativa para a melhoria do processo, após análise do RA 

agora apresentado, considera-se que globalmente, nada há a opor ao encadeamento 

metodológico desenvolvido, nada havendo a obstar aos elementos apresentados. 

 

Por fim, no que respeita às referências efetuadas à rede rodoferroviária, salientamos que 

estas deverão estar em sintonia com os restantes elementos apresentados. 
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6. Conclusão 
 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável à Proposta da Revisão do PDM de S. João da 

Pesqueira, condicionado à retificação e aprofundamento dos seus elementos, em 

conformidade com as recomendações apresentadas anteriormente. 

 

 
 
 
 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

O Gestor Regional 
 

 
Nuno Miguel Grilo Gama 

(Ao abrigo da Subdelegação de competências conferida 

pela Decisão DCN 01/2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na resposta a esta carta é favor indicar o n.º de referência 

(PM/PM) 
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Contributos para o parecer global da CCDR-N (Reunião de Verificação Final) 

 

Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de São João da Pesqueira 

 

No dia 2 de junho de 2017, reuniu nas Instalações da CCDR-N Porto, a equipa de verificação 

final do PDM em epígrafe.  

Com efeito, foram consideradas em todos as vertentes analisadas, as seguintes observações, 

contributos e/ou recomendações, que se passam a descrever na presente informação: 

 

Regulamento 

Analisada a proposta de revisão do PDM, mais concretamente o regulamento, passa-se a 

informar sobre os seguintes aspetos, fazendo observações e recomendações: 

 

Assim: 

- No n.º 2 do artigo 3.º, que versa sobre a composição do PDM, deve ser feita menção à 

fundamentação da sustentabilidade económica e financeira como sendo um elemento que 

acompanha o plano (conforme resulta da al. d) do n.º 2 do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, que aprovou o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT).  

- Na al. e) do n.º 1 do artigo 6.º é feita menção às infraestruturas de abastecimento de água, as 

quais estão assinaladas na planta de condicionante. Nesta peça desenhada é ainda assinalada 

a rede de drenagem de águas residuais existente e prevista. Ora, neste artigo e na planta de 

condicionantes deve feita menção apenas às infraestruturas básicas cujas servidões foram 

constituídas através dos seguintes despachos: 

Despacho n.º 1299/2011, publicado no DR 2ªserie, n.º 10, de 14 de janeiro; despacho n.º 

8100/2014, publicado no DR 2ªserie, n.º 117, de 20 de junho; despacho n.º 20032/2004, 

publicado no DR 2ªserie, n.º 226, de 24 de setembro (in www.dgterritorio.pt). 

- No n.º 3 do artigo 8.º deve ser deita menção também ao artigo 26.º, uma vez que em área 

abrangida pelo Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 

(PIOTADV) também não são possíveis novas explorações de inertes (cfr. orientação normativa 

n.º 7.2.3, n.º 2, al e) do relatório do referido plano).   

- No artigo 16.º, que versa sobre os empreendimentos de carácter estratégico, deve ser 

clarificado o regime de exceção que é estabelecido no que respeita aos parâmetros de 

edificabilidade a observar (cfr. n.º 1 do artigo 74.º do DL 80/2015, de 14 de maio). A este 



respeito importa ter presente a recomendação da Comissão Nacional do Território, de 24 de 

novembro de 2015, na qual se refere o seguinte: ”Rejeita-se pois a existência de normas 

completamente em branco que não contenham elas próprias parâmetros densificadores do 

seu âmbito de aplicação. De igual modo não será de admitir que os critérios que sejam 

estipulados na densificação das cláusulas de exceção sejam eles próprios portadores de uma 

generalidade, indeterminação e abstração, que não cumpram ou desvirtuem a finalidade para 

a qual foram criadas.” Ainda neste artigo 16.º recomenda-se que seja clarificado qual o 

procedimento a seguir no caso de ser deliberado pela Câmara Municipal a sujeição da ação a 

avaliação ambiental. 

- No que se refere à estrutura ecológica em solo rústico sugere-se a junção da estrutura 

ecológica fundamental com a estrutura ecológica complementar uma vez que esta última não 

tem representatividade suficiente que justifique a sua autonomização.  

- Na al. a) do n.º 1 do artigo 31.º é feita menção às zonas ameaçadas pelas cheias em solo 

urbano, as quais não estão assinaladas na planta de ordenamento, o que deve ser colmatado. 

- Sem prejuízo do pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/ARHN, entende-se ser 

de retirar a interdição constante na al. b) do n.º 4 do artigo 39.º, uma vez que, segundo a 

planta de condicionantes, não existe Rede Natura no Município.  

- Na al. f) do artigo 42.º deve clarificar-se quais os parâmetros de edificabilidade a que devem 

obedecer as ampliações de edificações habitacionais em espaços agrícolas (cfr. n.º 1 do artigo 

74.º do DL 80/2015, de 14 de maio). 

- Verifica-se que há espaços naturais e paisagísticos (a que se referem os artigos 54.º e 55.º), 

coincidentes com áreas do plano de ordenamento das albufeiras da Régua e Carrapatelo 

(POARC), pelo se deve quanto às mesmas estabelecer-se o regime constante neste último 

plano, tal como se fez para os espaços agrícolas e florestais.  

- Caso seja admitida construção nova nos espaços de uso especial deve tal faculdade estar 

expressamente prevista no n.º 2 do artigo 62.º. 

- No n.º 2 e 3 do artigo 73.º prevê-se que em regulamento municipal possam ser estabelecidos 

outros parâmetros de dimensionamento para o estacionamento privado. Igualmente no artigo 

75.º se prevê que em regulamento municipal se possa dispensar o cumprimento do 

estacionamento público ou privativo. Ora é de referir que é no plano que se devem 

estabelecer os parâmetros para o dimensionamento das áreas para estacionamento – cfr. n.º 2 

do artigo 43.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação-RJUE (aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro), pelo que as exceções aos mesmos também devem estar previstas no plano. Assim, 

devem ser modificados os artigos 73.º e 75.º, prevendo-se no PDM as situações de exceção.   



- No artigo 78.º, sobre a epígrafe cedências, deve clarificar-se que são, para além dos 

loteamentos, as operações urbanísticas que nos termos de regulamento municipal sejam 

consideradas de impacte relevante (n.º 5 do artigo 44.º do RJUE) e as obras com impacte 

semelhante a um loteamento (n.º 5 do artigo 57.º do RJUE), que dão lugar a cedências para o 

domínio municipal. Pretendendo, como parece ser o caso, que nas construções novas e 

ampliações seja assegurado estacionamento privado, recomenda-se que seja criada uma 

disposição a prever tal situação.  

- Se no artigo 80.º e 81.º se clarifica como se processa a execução nos espaços centrais e 

habitacionais, nada se refere quanto aos restantes espaços urbanos (espaços de atividades 

económicas e espaços de uso especial), o que deve ser colmatado.  

- Quanto às UOPG 1, 2, 3 e 4 dada a sua incidência em zona de proteção de albufeira, afigura-

se imprescindível a pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Salienta-se que as 

UOPG 2 e 3 abrangem áreas de recreio balnear assinaladas como tal no POARC e para as quais 

se prevê o regime constante do n.º 2 e 3 do artigo 25.º do seu regulamento. 

 

 

Apreciação do Relatório Ambiental (RA) e do Resumo Não Técnico (RNT) 

 

Constata-se que as recomendações constantes do parecer emitido pela CCDR-N quando da 

pronúncia sobre o Relatório de Definição de Âmbito (Informação n.º /DSOT/DSIRT/15, de 17 

de julho de 2017) foram consideradas e tiveram reflexo na estruturação da avaliação por fator 

crítico desenvolvida no relatório Ambiental (RA). 

Considera-se que o RA demonstra que o propósito da Avaliação Ambiental foi cumprido, na 

medida em que houve interação entre os dois procedimentos, que foram tidos em 

consideração os efeitos previsíveis da concretização das propostas formuladas no decurso do 

processo de revisão do PDM, e que os mesmos influenciaram as opções apresentadas. 

Acresce que são concretizadas recomendações, ao nível de cada um dos critérios avaliados, 

com o objetivo de garantir que os eventuais efeitos negativos são atenuados e os positivos são 

potenciados, o que pode constituir uma mais-valia para o Município no período de aplicação 

do plano.  

É interessante e útil a identificação de ações a concretizar, fazendo a estreita ligação ao 

Programa de Execução definido. 



O RA merece, assim, uma apreciação muito favorável e cumpre o seu propósito, avaliando os 

efeitos previsíveis da proposta de Revisão do PDM ao nível dos diversos fatores ambientais, e 

que são globalmente positivos. 

Sem prejuízo, do que fica dito, identificam-se em seguida alguns aspetos que nos merecem 

comentários e sugestões.  

1. - Na introdução, é referida a elaboração de um Relatório de Progresso após a auscultação 

das ERAE que se crê não ter sido produzido enquanto tal, e o documento é apresentado como 

uma a versão do RA em desenvolvimento (pág. 11 e 12). 

2. - Todas as referências ao Programa Operacional de Valorização Territorial (POVT) estão 

desatualizadas. Deveriam ter sido analisados os Programas Operacionais do atual período de 

programação 2014-2020, designadamente aqueles mais relevantes em face das propostas 

contidas na RPDM, como sejam o POSEUR e o Norte 2020. 

3. - Há um erro na identificação das opções contidas no PNPOT para o desenvolvimento do 

território do Douro e Alto Trás-os-Montes (pág. 158). 

4. - Quanto à fase de Seguimento e Monitorização pretende-se que sustente a avaliação da 

execução do plano ao proceder ao registo, recolha de dados, interpretação de variáveis de 

controlo relevantes para a respetiva análise. Uma vez que será suportada nos indicadores 

definidos no Programa de Gestão e Monitorização Ambiental, entendeu-se que este merecia 

uma análise mais detalhada. Assim: 

4.1. - Diz-se que os indicadores são “apoiados num conjunto de instrumentos de avaliação” 

que, contudo, não são identificados. E seria importante utilizar indicadores que já sejam 

utilizados de forma consistente (INE, Portugal 2020, etc.); 

4.2. - Contrariamente ao afirmado, para os Indicadores de Monitorização/Seguimento não é 

indicada a Tendência / Meta a atingir durante a vigência do plano. 

4.3. - Concretamente no que se refere aos indicadores propostos:  

 

- No FCD 1 – Proteção e Valorização do Património Ambiental e dos Recursos Naturais 

No critério Recursos florestais 

- Floresta ocupada por povoamentos de espécies autóctones (ha)  

Para além da área (ha) deveria ser apresentado também em percentagem (%). A periodicidade 

surge como bienal, mas julga-se que apenas nos Inventários Florestais Nacionais esta 

informação é levantada. 

- Manutenção de sistemas agrícolas e florestais com particular interesse para a conservação da 

natureza (N.º) 



Como não há referências anteriores, não se entende a que se refere. Também convém 

especificar qual a fonte de informação. Será a COS? Se assim for, a frequência de reporte tem 

que acompanhar a de produção da cartografia. 

- Ações de manutenção e preservação dos espaços florestais (N.º)   

Acrescentar a área objeto de intervenção (ha). 

 

No critério Recursos naturais e paisagem 

- Percursos pedestres e de interpretação da natureza (N.º)  

Acrescentar o tipo de intervenção (construção, beneficiação, sinalização, … e a respetiva 

extensão (m linear). 

- Medidas de valorização e requalificação paisagística (N.º)  

Acrescentar a área intervencionada (ha). 

 

No critério EEM 

- Uso e ocupação das áreas da EEM (usos do solo favoráveis à conservação da natureza) (%)  

Deve ser precisado pois não se entende o que será avaliado. Sendo que a fonte identificada é a 

CMSJP, o foco será na EE Urbana? 

- No FCD 2 – Desenvolvimento Territorial e Competitividade Económica 

No critério Atividades económicas é referida como entidade GEE que não consta do índice de 

acrónimos. Qual é a fonte de informação que se pretende utilizar? 

 

- No FCD3 - Turismo e Identidade Cultural 

No critério Turismo surge:  

- Intensidade Turística (%)  

O descritivo não corresponde ao indicador do INE que descreve Intensidade turística como o  

“Rácio entre o número de dormidas e a população residente, por NUTS III”.  

- Estado de conservação do património classificado e arqueológico (N.º)   

Devia permitir acompanhar a evolução do património: em n.º de ocorrências objeto de 

classificação e em estado de conservação. 

 

No FCD 4 – Estruturação Urbana e Qualidade de Vida 

No Critério Sistema Urbano  

- Licenciamentos (N.º)  

Devem distinguir-se os licenciamentos para novas construções e os licenciamentos para 

reabilitação.  



 

No Critério Requalificação dos espaços urbanos  

- Ações de intervenções no espaço público (N.º)   

Devem ser incluídos os indicadores que constam do POR Norte para a concretização das ARU: 

"O.06.05.03.C – Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas; - O.06.05.04.C – 

Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas". 

 

No FCD 5 – Ordenamento do Território e Prevenção de Riscos 

O critério vulnerabilidade ambiental só inclui indicadores para qualidade da água e focos de 

contaminação, o que parece muito redutor quando se tem conta as dimensões identificadas, 

designadamente: zonas de elevada suscetibilidade à erosão, áreas ameaçadas pelas cheias, 

áreas de risco elevado e muito elevado de incêndio.  

Recomenda-se que sejam acrescentados indicadores para as dimensões em falta. 

 

No critério Condicionantes ao uso do solo 

- Medidas que garantam a sobrevivência de espécies prioritárias e relevantes (N.º)  

Convém especificar melhor que medidas estão em causa, dado que não há referências 

anteriores que permitam perceber a que se referem.  

 

Quanto ao RNT, atendendo a que sua função é “sumarizar e traduzir, em linguagem não 

técnica, o conteúdo do RA da AAE, tornando este documento mais acessível a um grupo mais 

alargado de interessados”, sugere-se que a informação seja apresentada de forma mais 

sintética mas acompanhada dos mapas que ilustram os aspetos essenciais da avaliação, o que 

facilitará a apreensão por parte do público em geral. 

Concluindo, e em face do exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável ao Relatório 

Ambiental da revisão do PDM de São João da Pesqueira, sem prejuízo das recomendações 

apresentadas. 

 

Cartografia 

UOPG  

As UOPG propostas, deverão ser compatíveis com as regras do POARC, não podendo ter 

objetivos genéricos. 

 

PLANTA DE ORDENAMENTO 



A Estrutura Ecológica Complementar, sobrepõe-se à estrutura ecológica fundamental. Uma vez 

que a sua autonomia é tão diminuta, será necessário coloca-la numa só categoria na legenda? 

Porque não a legenda a EEC passar a integrar a EEF. 

As áreas que constituem os perímetros urbanos deverão estar totalmente infraestruturadas. 

Estão omissas as áreas que se encontram já infraestruturadas ou previstas a infraestruturar. 

Áreas inundáveis em perímetro urbano não estão demarcadas, apesar de serem referenciadas 

no regulamento. Se não existem, deverão ser retiradas do regulamento. 

Recomenda-se que se assinale na Planta de Ordenamento a área abrangida pelo Plano 

Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV). Uma vez 

que na Planta de Ordenamento-Património já se assinala a área classificada do Alto Douro 

Vinhateiro, poderá assinalar-se nessa planta, se a Câmara Municipal assim o entender, o 

referido plano intermunicipal.   

 

PLANTA DE CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICCA NACIONAL 

Retirar na legenda do quadro das plantas a palavra “Proposta”. Ficar apenas “Exclusão do 

regime da REN ( área efetivamente já comprometida)”. 
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ANEXO C 

PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E PATRIMÓNIO VERNACULAR 
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Património Arquitetónico 

1. Arquitetura civil  

a. Imóveis edificados por iniciativa própria 

 Casa do Barão, Casais do Douro 

 Casa do Brasileiro, Ervedosa do Douro  

 Casa dos Savedras, Ervedosa do Douro 

 Casa de João Sobral, Soutelo do Douro 

 Casa da Fonte, Soutelo do Douro 

 Casa dos Soverais, Nagozelo do Douro 

 Casa de Humberto Paulo, Nagozelo do Douro 

 Casa de Manuel Pereira, Nagozelo do Douro 

 Casa do Cabo, São João da Pesqueira  

 Casa dos Sarmentos, São João da Pesqueira  

 Solar dos Pintos, São João da Pesqueira  

 Casa dos Veloso, São João da Pesqueira  

 Palácio de Sidrô, São João da Pesqueira 

 Antigo Hotel, São João da Pesqueira 

 Solar do Corte Real, Vilarouco  

 Casa das Donas Boto, Vilarouco 

 Fachada da Casa da Praça, Vilarouco 

 Solar dos Sousa Azevedo, Várzea de 

Trevões  

 Casa do Adro, Espinhosa  

 Casa dos Calheiros, Espinhosa  

 Solar dos Melos, Espinhosa 

 Solar dos Pintos, Trevões  

 Solar dos Almeida Coutinho, Trevões 

 Casa dos Seixas, Trevões 

 Casa de Maria Irene Fernandes, Trevões 

 Solar do Dr. Caio, Trevões  

 Casa dos Anciães, Paredes da Beira 

 Casa dos Nunes, Paredes da Beira 

 Casa do Cruzeiro, Paredes da Beira 

 Casa da Praça, Paredes da Beira 

 Casa dos Pimentel Botelho, Riodades 

b. Imóveis edificados por iniciativa pública  

 Casa de Câmara, Soutelo do Douro  

 Casa de Câmara, São João da Pesqueira  

 Paços do Concelho, São João da Pesqueira 

 Pelourinho de Várzea de Trevões, Várzea de 

Trevões 

 Pelourinho de Paredes da Beira, Paredes da 

Beira 

 Ponte rodoviária no rio Douro, Bateiras  

 Ponte rodoviária no rio Torto, Bateiras 

 Ponte rodoviária na Ribeira de Soares, 

Trevões  

 Ponte rodoviária na Ribeira de Galegos, 

Trevões 

 Ponte rodoviária no Rio Távora, Riodades 

c. Património arquitetónico civil comemorativo 

 Inscrição do antigo Cachão da Valeira, Rio 

Douro, São João da Pesqueira 

 Busto do Padre João, São João da Pesqueira 

d. Imóveis do período do Estado Novo  
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 Escola Primária de Casais do Douro, de 

Casais do Douro 

 Escola Primária de Ervedosa do Douro, 

Ervedosa do Douro 

 Escola Primária de Soutelo do Douro, Soutelo 

do Douro 

 Escola Primária de Nagozelo do Douro, 

Nagozelo do Douro 

 Escola Primária de São João da Pesqueira, 

São João da Pesqueira 

 Escola Primária de Espinho, Espinho 

 Escola Primária do Vilarouco, Vilarouco 

 Escola Primária dos Pereiros, Pereiros 

 Escola Primária de Valongo dos Azeites, 

Valongo dos Azeites 

 Escola Primária de Trevões, Trevões 

 Escola Primária de Várzea de Trevões, 

Várzea de Trevões 

 Escola Primária da Espinhosa, Espinhosa 

 Escola Primária do Castanheiro do Sul, 

Castanheiro do Sul 

 Escola Primária de Paredes da Beira, 

Paredes da Beira 

 Escola Primária de Vale de Penela, Vale de 

Penela 

 Escola Primária de Riodades, Riodades 

 Abrigo da Senhora do Viso, Pereiros 

 Aproveitamento Hidroelétrico da Valeira, São 

João da Pesqueira 

e. Imóveis característicos da Arquitetura Moderna   

 Casa dos Magistrados, São João da 

Pesqueira 

 Grémio dos Vitivinicultores, São João da 

Pesqueira 

 Casa na Avenida D. Antónia Adelaide 

Ferreira, São João da Pesqueira 

 Casa na Avenida Fernando Magno (Casa do 

Souto), São João da Pesqueira

f. Outros imóveis com interesse 

 Casa na rua do Arrabalde, Ervedosa do 

Douro 

 Casa na EN 222, Ervedosa do Douro 

 Casa da Quinta da Portela, Soutelo do Douro 

 Casa junto ao novo edifício da Junta de 

Freguesia de Nagozelo do Douro 

 Casa no Adro da Igreja Paroquial de 

Nagozelo do Douro 

 Casa no Largo Emídio Ribeiro, Nagozelo do 

Douro 

 Casa Castro Pereira, na Avenida Marquês de 

Soveral, São João da Pesqueira 

 Casa na Avenida Marquês de Soveral, São 

João da Pesqueira 

 Casa do Dr. Sequeira, Espinho, São João da 

Pesqueira 

 Casa n.º 1 na rua Visconde de Assêca, São 

João da Pesqueira 

 Casa n.º 2 na rua Visconde de Assêca, São 

João da Pesqueira 

 Casa das Conchas, Vilarouco 

 Casa do Abade Teixeira, Vilarouco 

 Casa dos Sá Menezes, Vilarouco 

 Casa na rua do Fundo do Povo, Vilarouco 

 Casa dos Leões, Senhora da Estrada, 

Vilarouco 

 Ruínas da Agorreta, Pereiros 
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 Ruínas de Covas (Casario, estruturas 

vernaculares – eira, casa da eira, forno e 

igreja?), Pereiros 

  

2. Arquitetura religiosa   

a. Igrejas 

 Igreja de Casais do Douro  

 Igreja Paroquial do Castanheiro do Sul, 

Castanheiro do Sul 

 Igreja do Sarzedinho  

 Igreja de S. Vicente, Ervedosa do Douro  

 Igreja de Nossa Senhora das Neves, Soutelo 

do Douro  

 Igreja de Santa Maria Madalena, Nagozelo do 

Douro  

 Igreja Matriz de São João, São João da 

Pesqueira  

 Igreja de Santo António, Espinho  

 Igreja de S. Bartolomeu, Vilarouco  

 Igreja de Vale de Figueira  

 Igreja de S. Salvador, Pereiros  

 Igreja de Santa Catarina, Valongo dos 

Azeites  

 Igreja do Divino Espírito Santo, Várzea de 

Trevões  

 Igreja de S. Bartolomeu, Paredes da Beira  

 Igreja de S. Gonçalo, Vale de Penela  

 Igreja de S. Miguel (a Velha), Riodades  

 Igreja Paroquial de Riodades 

b. Capelas  

 Capela do Senhor do Bom Caminho, Casais 

do Douro  

 Capela de S. Domingos, Castanheiro do Sul  

 Capela do Mártir S. Sebastião, Castanheiro 

do Sul  

 Capela de Nossa Senhora de Belém, 

Castanheiro do Sul  

 Capela da Senhora do Socorro, Ervedosa do 

Douro  

 Capela de Santa Bárbara, Ervedosa do 

Douro  

 Capela de Santa Marinha, Soutelo do Douro  

 Capela de S. Sebastião, Soutelo do Douro  

 Capela de Santo Amaro, Soutelo do Douro  

 Capela de Nossa Senhora das Neves, 

Soutelo do Douro  

 Capela de Santo António, Nagozelo do Douro  

 Capela de S. Sebastião, Nagozelo do Douro  

 Capela de Nossa Senhora de Lurdes, 

Nagozelo do Douro  

 Capela de São Martinho, Nagozelo do Douro  

 Capela da Senhora do Monte, São João da 

Pesqueira  

 Capela da Mata do Cabo, São João da 

Pesqueira  

 Capela da Senhora do Rosário, São João da 

Pesqueira  

 Capela do Sr. Dos Aflitos, Espinho  

 Capela de Santa Bárbara, Vale de Figueira  

 Capela de S. Xisto, S. Xisto  

 Capela de Santo António, Ôlas  

 Capela de Santa Luzia, Pereiros  

 Capela de Santo António, Pereiros  
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 Capela de Santa Eufémia, Pereiros  

 Capela de Santa Eufémia, Vilarouco  

 Capela de Santo António, Vilarouco – 

 Capela de S. Miguel, Vidigal  

 Capela da Senhora da Estrada, Senhora da 

Estrada  

 Capela de Santa Bárbara, Senhora da 

Estrada  

 Capela de Santa Bárbara, Valongo dos 

Azeites  

 Capela de Santo António, Trevões  

 Capela de Nossa Senhora da Graça, Trevões  

 Capela de S. Sebastião, Trevões  

 Capela da Senhora da Piedade, Trevões  

 Capela de Santa Bárbara, Trevões  

 Capela de S. Paio, Trevões  

 Capela de S. Sebastião, Várzea de Trevões  

 Capela de Santa Cruz, Várzea de Trevões  

 Capela de Santo António, Espinhosa  

 Capela de Santa Eulália, Paredes da Beira  

 Capela de S. Sebastião, Paredes da Beira  

 Capela de S. Salvador, Paredes da Beira  

 Capela da Nossa Senhora da Alegria, 

Riodades  

 Capela de Nossa Senhora da Conceição, 

Riodades 

 Capela de S. Salvador, Riodades 

c. Alminhas  

 Alminhas do Castanheiro do Sul 

 Alminhas das Fontelas/ou Caminho das 

Alminhas, São João da Pesqueira 

 Alminhas do cruzamento da rua de 

Cabanas/rua do Forno da Telha/rua do 

Pinheiral, São João da Pesqueira 

 Alminhas junto ao cruzamento da Fonte de 

Cima, Vilarouco 

 Alminhas na Ponte do Vale da Vila, Vale da 

Vila, Vale de Figueira 

 Alminhas junto ao cruzamento de caminho 

que acede à Capela de S. Luís, Valongo dos 

Azeites 

 Alminhas em Trevões 

 Alminhas na rua dos Gatos em Trevões 

 Alminhas na antiga Capela de S. Domingos, 

Trevões 

 Alminhas na rua de S. Domingos, Trevões 

 Alminhas em Várzea de Trevões 

 Alminhas do Rebordinho, Paredes da Beira 

 Alminhas do Largo do Rossio, Paredes da 

Beira 

 Alminhas da Quinta da Moita da Vaca, 

Paredes da Beira 

 Alminhas no Fundo do Povo, Riodades

d. Cruzeiros  

 Cruzeiro de Castanheiro do Sul  

 Cruzeiro do Valado, Castanheiro do Sul 

 Cruzeiro de Soutelo do Douro  

 Cruzeiro do Cerro da Cruz, Nagozelo do 

Douro 

 Cruzeiro do Senhor do Alívio, Nagozelo do 

Douro 

 Cruzeiro da Avenida Marquês de Soveral, 

São João da Pesqueira 

 Cruzeiro do Jardim de S. Tiago, São João da 

Pesqueira 
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 Cruzeiro de Espinho 

 Cruzeiro do Senhor da Aflição, Vilarouco 

 Cruzeiro de Vale de Figueira 

 Cruzeiro de Ôlas 

 Cruzeiro do Senhor dos Aflitos, Valongo dos 

Azeites 

 Cruzeiro de Valongo dos Azeites 

 Cruzeiro da Devesa, Trevões 

 Nicho do Senhor da Boa Passagem, Trevões 

 Cruzeiro de Várzea de Trevões 

 Cruzeiro do Senhor dos Aflitos, Espinhosa 

 Cruzeiro de Santa Eulália, Paredes da Beira 

 Cruzeiro da Restauração, Paredes da Beira 

 Cruzeiro do Largo do Rossio, Paredes da 

Beira  

 Cruzeiro da Independência, Paredes da Beira 

 Cruzeiro da Independência, Riodades 

 

3. Arquitetura da Água    

 Fonte de mergulho da Azinheira, Castanheiro 

do Sul 

 Fonte do Ribeiro, Ervedosa do Douro 

 Fonte Nova, Ervedosa do Douro 

 Fontanário paralelo à EN 222, Ervedosa do 

Douro 

 Poço de São João / Poço Santo, Ervedosa do 

Douro 

 Fonte e tanque na Amoreira, Ervedosa do 

Douro 

 Tanque da Meia Légua, paralelo à EN 222 

entre São João da Pesqueira e Ervedosa do 

Douro 

 Fonte da Praça, Soutelo do Douro 

 Fonte de mergulho na rua da Fonte, 

Espinhosa 

 Fonte na rua Oliveira do Bical, Espinhosa 

 Fonte junto à Junta de Freguesia, Espinhosa 

 Fonte na rua do Barreiro, Nagozelo do Douro 

 Fonte do Concelho, Pereiros 

 Bica da Devesa, São João da Pesqueira 

 Fonte de Baixo da Devesa, São João da 

Pesqueira 

 Fonte de mergulho da Devesa, São João da 

Pesqueira 

 Tanques da Devesa, São João da Pesqueira 

 Fonte do Convento, São João da Pesqueira 

 Nora da Quinta das Andorinhas, São João da 

Pesqueira 

 Reservatório de Ôlas 

 Fonte de Ôlas 

 Fonte de Vale de Figueira 

 Fonte da rua da Escola, Valongo dos Azeites 

 Fonte do Concelho, Valongo dos Azeites 

 Fontanário do Largo da Ramada, Valongo 

dos Azeites 

 Fonte de mergulho de Várzea de Trevões 

 Fonte do Adro da Igreja Paroquial, Várzea de 

Trevões 

 Fonte da Máquina, Vidigal 

 Fonte de S. Domingos, Vidigal 

 Fonte junto à Capela de S. Miguel, Vidigal 

 Fontanário e Tanques do Vidigal 

 Fontanário junto à Igreja Paroquial do 

Vilarouco 
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 Fontanário da Senhora da Estrada 

 Fonte das Bicas, Vilarouco 

 Fonte e Tanques das Bicas, Vilarouco 

 Fonte das Fontaínhas, Vilarouco 

 Fonte do Negrilho, Vilarouco 

 Fonte da Devesa, Trevões 

 Fonte do Concelho, Trevões 

 Fonte de mergulho de Santo António, 

Trevões 

 Fonte e tanques da Curtinha, Paredes da 

Beira 

 Fonte na rua do Santo, Paredes da Beira 

 Fonte da Maria da Fonte, Paredes da Beira 

 Fonte de mergulho junto à Capela de S. 

Sebastião, Paredes da Beira 

 Fonte junto ao atual edifício da Junta de 

Freguesia de Paredes da Beira 

 Conjunto de 5 picotas, Paredes da Beira 

 Fonte do Bonelho, Paredes da Beira 

 Fonte na Capela da Senhora da Alegria, 

Riodades 

 Fonte na Ladeira da Alegria, Riodades 

 Fonte n.º 1 na rua Cónego Amaral, Riodades 

 Fonte n.º 2 na rua Cónego Amaral, Riodades 

 Fonte n.º 1 na rua da Fonte, Riodades 

 Fonte n.º 2 na rua da Fonte, Riodades 

 Fonte na Rua das Flores, Riodades 

 Fonte e tanque de Vale de Penela 
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Património Vernacular 

1. Quintas  

 Quinta de Ventozelo, Ervedosa do Douro 

 Quinta de Cedovim – Sarzedinho, Ervedosa 

do Douro 

 Quinta de Chanceleiros – Sarzedinho, 

Ervedosa do Douro 

 Quinta de Roriz, Ervedosa do Douro 

 Quinta do Cachão – Ferradosa, Vale de 

Figueira 

 Quinta de Vargelas, Vale de Figueira 

 Quinta das Carvalhas – Bateiras, Ervedosa 

do Douro  

 Quinta do Vale de D. Maria, Ervedosa do 

Douro 

 Quinta do Retiro Novo – Sarzedinho, 

Ervedosa do Douro  

 Quinta da Várzea Redonda – Sarzedinho, 

Ervedosa do Douro  

 Quinta Nova do Rio Torto – Sarzedinho, 

Ervedosa do Douro  

 Quinta de Santa Maria Madalena – 

Sarzedinho, Ervedosa do Douro  

 Quinta das Lajes – Sarzedinho, Ervedosa do 

Douro  

 Quinta da Perdiz – Sarzedinho, Ervedosa do 

Douro  

 Quinta do Monte Bravo, Ervedosa do Douro  

 Quinta Nova das Lages – Sarzedinho, 

Ervedosa do Douro  

 Quinta dos Macedos – Sarzedinho, Ervedosa 

do Douro  

 Quinta do Dr. Figueiredo, Ervedosa do Douro  

 Quinta do Caldeirão, Castanheiro do Sul  

 Quinta de Cabanas, Castanheiro do Sul  

 Quinta das Tecedeiras, Ervedosa do Douro  

 Quinta de S. José, Ervedosa do Douro  

 Quinta da Afurada, Ervedosa do Douro  

 Quinta da Gricha, Ervedosa do Douro – 

 Quinta da Esteveira, Ervedosa do Douro 

 Quinta do Vau, Soutelo do Douro  

 Quinta da Vila Velha, Soutelo do Douro  

 Quinta dos Acipestres, Soutelo do Douro 

 Quinta do Mileu, Soutelo do Douro  

 Quinta das Fontainhas, Soutelo do Douro  

 Quinta do Banco, Nagozelo do Douro  

 Quinta do Vale de S. Martinho, Nagozelo do 

Douro  

 Quinta do Lodeiro, São João da Pesqueira  

 Quinta da Tranqueira, Vilarouco 

 

2. Manchas de socalcos  

 Mancha de socalcos na Quinta de Santa 

Bárbara, Bateiras 

 Mancha de socalcos na periferia de Casais 

do Douro e paralelos ao rio Torto 

 Mancha de socalcos localizados entre Casais 

do Douro e o cruzamento de acesso ao 

Sarzedinho 

 Mancha de socalcos na Quinta do Retiro 

Novo, Sarzedinho 
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 Socalcos localizados do lado esquerdo da 

estrada de acesso ao Sarzedinho 

 Mancha de socalcos na Quinta do Vale de D. 

Maria, Ervedosa do Douro 

 Mancha de socalcos na Quinta de Cedovim, 

Sarzedinho 

 Mancha de socalcos na Quinta da Várzea 

Redonda, Sarzedinho 

 Mancha de socalcos a seguir à ponte sobre o 

rio Torto em direcção ao Sarzedinho (lado 

esquerdo) 

 Mancha de socalcos no Ferrador, rio Torto 

entre a Quinta Nova das Lages e a Quinta 

dos Macedos, Sarzedinho 

 Mancha de socalcos de olival na Quinta de 

Ventozelo, Ervedosa do Douro 

 Mancha de socalcos de vinha e oliveiras no 

Frei Estevão (paralelos á EN 222), Ervedosa 

do Douro 

 Mancha de socalcos de olival na periferia 

Oeste do aglomerado populacional de 

Ervedosa do Douro 

 Mancha de socalcos de vinha e olival na 

Amoreira, Ervedosa do Douro 

 Mancha de socalcos na Quinta do Lodeiro, 

São João da Pesqueira 

 Mancha de socalcos de olival ao longo dos 

Lameiros, São João da Pesqueira 

 Mancha de socalcos de olival no Marinheiro, 

São João da Pesqueira 

 Manchas de socalcos de olival à entrada do 

Vale da Vila 

 Mancha de socalcos de amendoal à entrada 

do Vale da Vila 

 Mancha de socalcos de olival, Vale de 

Figueira 

 Mancha de socalcos de amendoal e olival, 

Vale de Figueira 

 Mancha de socalcos e aparelho construtivo 

na Quinta do Ribeiro Tanque, Vale de 

Figueira 

 Mancha de socalcos de vinha e olival na 

Quinta de Vargelas, Vale de Figueira 

 Muro circular em xisto (vinha) próximo da 

Quinta dos Cónegos, Pereiros 

 Mancha de socalcos com vinha e olival em 

Valongo dos Azeites 

 Mancha de socalcos de olival e amendoal na 

margem esquerda do rio Torto e paralelos à 

Estrada Municipal 

 Mancha de socalcos da Ribeira de Cima, 

Várzea de Trevões 

 

3. Caminhos carreteiros  

 Troço de caminho carreteiro entre Sarzedinho 

e Castanheiro do Sul 

 Caminho carreteiro e ponte no rio Torto, São 

João da Pesqueira – Várzea de Trevões 

 Caminho carreteiro do Lodeiro/Boca do 

Lodeiro, São João da Pesqueira 

 Caminho carreteiro do Cerro, São João da 

Pesqueira 

 Caminho carreteiro da Quelha da Bogalha, S 

São João da Pesqueira 

 Caminho carreteiro da Valeira, São João da 

Pesqueira 

 Troço de caminho carreteiro de São João da 

Pesqueira a S. Salvador do Mundo e Valeira 

(Vergadas), São João da Pesqueira 

 Troço de caminho carreteiro da Quelha do 

Caga Fogo, São João da Pesqueira 
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 Troço de caminho carreteiro na Senhora da 

Estrada, Vilarouco 

 Troço de caminho carreteiro para a Fonte de 

S. Domingos, Vidigal 

 Troço de caminho carreteiro na Quinta da 

Abelheira, Vale de Figueira 

 Troço de caminho carreteiro da Ponte do 

Vale da Vila, Vale de Figueira 

 Troço de caminho carreteiro na entrada de 

Pereiros 

 Troço de caminho carreteiro no rio Torto I, 

Pereiros 

 Troço de caminho carreteiro no rio Torto II, 

Pereiros 

 Troço de caminho carreteiro e antiga ponte 

no rio Torto, Pereiros 

 Troço de caminho carreteiro do Pinheiro, 

Trevões 

 Troço de caminho do Pinheiral das Bandas, 

Trevões 

 Troço de caminho na vertente Noroeste da 

Serra de Sampaio, Trevões 

 Caminho carreteiro da Grade, Paredes da 

Beira 

 Caminho carreteiro da Gândara, Paredes da 

Beira 

 Caminho carreteiro nas Feiticeiras/Pinheiral 

das Bandas, Paredes da Beira 

 Caminho carreteiro da Cabeça da Porca, 

Paredes da Beira 

 Caminho carreteiro da Ribeira, Paredes da 

Beira 

 Caminho carreteiro das Tintureiras, Vale da 

Vila e Vale Parente, Paredes da Beira 

 Caminho carreteiro no Vilarouco 

 

4. Lagares e armazéns de vinho  

 Lagar de vinho n.º 1 em Casais do Douro 

 Lagar de vinho n.º 2 em Casais do Douro 

 Lagar de vinho n.º 3 em Casais do Douro 

 Lagar de vinho n.º 4 em Casais do Douro 

 Lagar de vinho n.º 5 em Casais do Douro 

 Lagar de vinho n.º 6 em Casais do Douro 

 Lagar de vinho n.º 7 em Casais do Douro 

 Lagar de vinho n.º 8 em Casais do Douro 

 Lagar e armazém de vinho na Cruz, 

Ervedosa do Douro 

 Armazém de vinho no Cerro da Cruz, 

Nagozelo do Douro 

 Armazém de vinho no Vale de S. Martinho, 

Nagozelo do Douro 

 Armazém de vinho junto ao polidesportivo, 

Nagozelo do Douro 

 Lagar de vinho junto ao edifício da atual junta 

de freguesia, Nagozelo do Douro 

 Lagar de vinho na rua da Cruz, São João da 

Pesqueira 

 Lagar de vinho n.º 1 no Torrão, S São João 

da Pesqueira 

 Lagar e armazém de vinho na Av. Marquês 

de Soveral, São João da Pesqueira 

 Lagar e armazém de vinho em Cabanas, São 

João da Pesqueira 

 Lagar de vinho n.º 1 na Rua de S. Pedro, São 

João da Pesqueira 

 Lagar de vinho n.º 3 na Rua de S. Pedro, São 

João da Pesqueira 
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 Lagar de vinho n.º 1 na Rua Dr. Sousa Costa 

(antiga rua da Tulha), São João da Pesqueira 

 Lagar de vinho da Rua General Humberto 

Delgado (antiga rua Fora de Vila), São João 

da Pesqueira 

 Lagar e armazém de vinho da Carranca de 

Cidrô (Real Companhia Velha), São João da 

Pesqueira 

 Lagar de vinho n.º 1 em Vale de Figueira 

 Lagar de vinho n.º 2 em Vale de Figueira 

 Lagar de vinho n.º 3 em Vale de Figueira 

 Armazém de vinhos da Quinta do Cachão, 

Vale de Figueira 

 Armazém de Chões de Vilela, Vilarouco 

 Lagar de vinho em Várzea de Trevões 

 Lagar e armazém de vinho em Várzea de 

Trevões 

 Armazém em Trevões (Casa da Eira)

 

5. Lagares de azeite  

 Lagar de azeite de tração animal na 

Espinhosa 

 Lagar de azeite de tração animal no Vidigal 

 Lagar de azeite de tração animal n.º 1, Vale 

de Vila 

 Lagar de azeite de tração animal n.2, Vale de 

Vila 

 Lagar de azeite n.º 1 de Vale de Figueira 

 Lagar de azeite n.º 2 de Vale de Figueira 

 Lagar de azeite dos Caiados, Trevões 

 

6. Pombais  

 Pombal em Casais do Douro 

 Pombal da Quinta de Ventozelo 

 Pombal da Quinta de Roriz 

 Pombal localizado na periferia da Quinta da 

Portela, Soutelo do Douro 

 Pombal das Alminhas, São João da 

Pesqueira 

 Pombal do Montenegro, São João da 

Pesqueira 

 Pombal do Marinheiro, Quinta do Lodeiro, 

São João da Pesqueira 

 Pombal em Pojares/Av. João do Nascimento 

Costa, São João da Pesqueira 

 Pombal da Quinta das Andorinhas, São João 

da Pesqueira 

 Pombal da Aveleira, São João da Pesqueira 

 Pombal do Vilarinho, São João da Pesqueira 

 Pombal na Senhora do Rosário, São João da 

Pesqueira 

 Pombal da Senhora da Estrada 

 Pombal n.º 1 em Vilarouco 

 Pombal n.º 2 em Vilarouco 

 Pombal n.º 3 em Vilarouco (rio Torto) 

 Pombal da Quinta do Rei, na Ferradosa 

 Pombal de Vale de Figueira 

 Pombal da Quinta de Vargelas, Vale de 

Figueira 

 Pombal n.º 1 em Ôlas 

 Pombal n.º 2 em Ôlas 
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 Pombal n.º 3 em Ôlas 

 Pombal dos Pereiros 

 Pombal n.º 1 em Valongo dos Azeites 

 Pombal n.º 2 em Valongo dos Azeites 

 Pombal n.º 3 em Valongo dos Azeites 

 Pombal n.º 1 em Trevões 

 Pombal n.º 2 em Trevões 

 

7. Fornos para secar figos  

 Forno de secar figos do Marinheiro, São João 

da Pesqueira 

 Forno de secar figos da Quinta do Lodeiro, 

São João da Pesqueira 

 Forno de secar figos de Espinho 

 Forno de secar figos de Várzea de Trevões 

 Forno de secar figos dos Pereiros 

 Forno de secar figos dos Pereiros II 

 Forno de secar figos em Trevões 

 Forno de secar figos em Ôlas 

 Forno de secar figos nas Feiticeiras, Paredes 

da Beira 

 

8. Eiras  

 Eira do Agro, Quinta do Lodeiro, São João da 

Pesqueira 

 Eira da Afonsa, São João da Pesqueira 

 Eira do Montenegro, São João da Pesqueira 

 Eira do Convento, São João da Pesqueira 

 Eira de Várzea de Trevões 

 Eira n.º 1 de Chões de Vilela, Vilarouco 

 Eira n. º 2 de Chões de Vilela, Vilarouco 

 Eira de Trevões 

 Eira n.º 1 do Pinheiro, Trevões 

 Eira n.º 2 do Pinheiro, Trevões 

 Eira da Quinta dos Cónegos, Pereiros 

 Eira n.º 1 de Ôlas 

 Eira n.º 2 de Ôlas 

 Eira das Feiticeiras, Paredes da Beira 

 Eira das Tintureiras, Paredes da Beira 

 Eira em Vale de Penela, Riodades 
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PNPOT 

O concelho de São João da Pesqueira, inserido na Região Norte, integra o Douro e Alto Trás-os-Montes, para a qual se definem as seguintes opções 

para o desenvolvimento do território: 

 Inserir este território nas grandes redes de transportes internacionais, concluindo os principais IP que servem a região, com especial 
relevância para a ligação do IP4 à rede Europeia de Autoestradas através de Zamora e do IP3 à Autovia das Rias Baixas através de Chaves; 

 Desenvolver o cluster do turismo, explorando as múltiplas potencialidades existentes: património mundial (Douro Vinhateiro e Arte Rupestre 
em Foz Côa), rio Douro, quintas, solares, paisagens, identidade cultural das aldeias e pequenas cidades, termalismo, produtos de qualidade; 

 Reforçar o sistema urbano, potenciando os eixos ao longo do IP3 (Lamego-Régua, Vila Real e Chaves) e ao longo do IP4 (Vila Real-
Mirandela-Bragança), incluindo centralidades potenciais num quadro de cooperação intermunicipal e de qualificação das cidades; 

 Reforçar a cooperação transfronteiriça, promovendo a cooperação interurbana para liderar projetos de valorização do território transfronteiriço 
e de exploração dos mercados de proximidade; 

 Proteger os produtos regionais de qualidade, preservando os territórios e o quadro ambiental da sua produção, nomeadamente o Vinho do 
Porto, produto único com marca de prestígio mundial; 

 Organizar uma rede de centros de excelência em espaço rural, notáveis pela qualidade do ambiente e do património, pela genuinidade e 
qualidade dos seus produtos, pela sustentabilidade de práticas de produção e pelo nível dos serviços acessíveis à população; 

 Acelerar os planos de ordenamento das áreas protegidas, transformando-as em elementos estratégicos de desenvolvimento territorial; 

 Assegurar a sustentabilidade dos serviços coletivos e de administração numa ótica de equidade social e de combate ao despovoamento, 
reforçando a dimensão funcional dos principais aglomerados numa perspetiva de especialização, complementaridade e cooperação. 

PNA  

 Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, com o máximo respeito pela integridade territorial das bacias 
hidrográficas; 

 Proteção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos ecossistemas associados; 

 Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento económico e social do País; 

 Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português; 

 Acesso à informação e participação dos cidadãos na gestão dos recursos hídricos. 
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PNUEA 

 Criar uma atitude duradoura de preservação da água junto dos cidadãos e, em particular, na população infantil e juvenil, como garante do 
potencial transformador de comportamentos. 

 Criar uma consciência nos cidadãos em geral e em particular nos gestores dos sistemas de abastecimento de água, quanto à importância do 
uso eficiente da água; 

 Habilitar e capacitar os agentes responsáveis pela conceção e gestão dos sistemas de abastecimentos e dos equipamentos, através da 
produção e disponibilização de ferramentas de informação e de suporte à formação; 

 Eliminar os desperdícios de água e reduzir a níveis aceitáveis as perdas de água nos sistemas, dando prioridade para os que são 
potencialmente mais significativos (sistemas de natureza pública e/ou coletiva); 

 Promover iniciativas concretas com base em parcerias entre entidades públicas e/ou privadas; 

 Garantir a avaliação periódica e sistemática das ações que permitam conhecer a evolução do PNUEA. 

 Nova atitude na gestão e na prática do uso de água. 

 Maior eficiência no uso da água em Portugal. 

 Redução das pressões quantitativas e qualitativas sobre as massas de água. 

 Ganhos ambientais e económicos para o País. 

PRN 2000 

Em articulação com os instrumentos de ordenamento do território são previstas variantes e circulares nos principais centros urbanos para acesso aos 

corredores nacionais de grande capacidade, melhorando as condições de circulação, comodidade e segurança do trafego gerado nesses locais: 

 Potenciando o correto e articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários. 

 Desenvolvimento de potencialidades regionais. 

 Adequação da gestão da rede. 

 Aumento da segurança de circulação. 

No concelho de São João da Pesqueira, na rede rodoviária sob jurisdição da IP, SA, está prevista as seguintes intervenções: 

EN322/ER226-2/EN323/EN222 - MELHORIA DE ACESSIBILIDADES, Obra de Grande Reparação a lançar em 2021, incluída no Plano de Proximidade 

/ Médio Prazo (2017-2021) da empresa; 

EN222 PONTE DAS BATEIRAS (KM 152+490) E S. JOÃO DA PESQUEIRA (KM 169+140), Obra de Grande Reparação a lançar em 2020, incluída no 

Plano de Proximidade / Médio Prazo (2017-2021) da empresa
10

. 

PNDFCI  

 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais. 

 Redução da incidência dos incêndios. 

 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios. 

 Recuperar e reabilitar os ecossistemas. 

                                                      
10

 Conforme o parecer das Infraestruturas de Portugal, datado de 05/06/2017, no âmbito da 3.ª Reunião da Comissão Consultiva. 
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PNEPC 

 Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um 
acidente grave ou catástrofe; 

 Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção 
civil; 

 Definir a unidade de direção, coordenação, comando e controlo das ações a desenvolver; 

 Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção das entidades intervenientes; 

 Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe; 

 Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou catástrofes e restabelecer o mais rapidamente 
possível, as condições mínimas de normalidade; 

 Habilitar as entidades envolvidas no Plano a manterem o grau de preparação e de prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou 
catástrofes; 

 Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista a sua preparação, a assunção de uma cultura de 
autoproteção e o entrosamento na estrutura de resposta à emergência. 

PNAEE 2016 

O principal objetivo do PNAEE é projetar novas ações e metas para 2016, em articulação com o PNAER 2020, integrando as preocupações relativas à 

redução de energia primária para o horizonte 2020 constantes da Nova Diretiva Eficiência Energética, baseando-se em três eixos de atuação: 

1. Ação, através da adequação das medidas ao atual contexto económico-financeiro, tendo em vista a redução do custo global do programa 
nacional de eficiência energética; 

2. Monitorização, através da revisão dos métodos de monitorização de resultados em conformidade com as diretrizes europeias e criação de uma 
visão macro do impacto do programa nacional de eficiência energética; 

3. Governação, através da redefinição do modelo de governação do PNAEE. 

ENDS 2015 

 Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética. 

 Melhor Ambiente e Valorização do Património.  

 Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social.  

 Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território. 

ENCNB 2025 

 Eixo 1 - Melhorar o estado de conservação do património natural: 

1.1. Consolidar o sistema nacional de áreas classificadas e assegurar a sua gestão 

1.2. Assegurar que as espécies (flora e fauna) e os habitats protegidos melhoram o seu estado de conservação ou tendência populacional 

1.3 Programar e executar intervenções de conservação e de recuperação de espécies (fauna, flora) e habitats ao nível nacional 

1.4. Reforçar a prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras a nível nacional e no quadro da união europeia 

1.5. Assegurar e promover a conservação da diversidade genética animal e vegetal 

1.6. Reforçar o quadro legal de regulamentação da conservação da natureza e biodiversidade 

1.7. Reforçar o cumprimento do quadro legal de regulamentação da conservação da natureza e biodiversidade 
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1.8 Reforçar a investigação e inovação orientada para as prioridades de política de conservação da natureza, incluindo para a colmatação de 
lacunas de conhecimento de base 

1.9. Garantir a estruturação de um sistema coerente e útil de monitorização continuada do estado de conservação dos valores naturais 

1.10. Aumentar a visibilidade e perceção pública do valor do património natural e dos serviços de ecossistemas 

1.11. Reforçar a diplomacia verde e a participação nacional na governação internacional da biodiversidade 

 Eixo 2 –Promover o Reconhecimento do Valor do Património Natural: 

2.1. Promover o mapeamento e avaliação da condição dos ecossistemas, e melhorar a sua capacidade de fornecer serviços mais relevantes 
de forma durável 

2.2. Evidenciar a economia da biodiversidade e dos ecossistemas, em particular o seu papel para o desenvolvimento sustentável e qualidade 
de vida 

2.3. Aumentar o investimento público em conservação da natureza e biodiversidade 

2.4. Consolidar o contributo dos instrumentos fiscais para a conservação da natureza e utilização sustentável da biodiversidade 

2.5. Assegurar uma aplicação coerente dos sistemas de incentivos e subsídios com os objetivos de conservação e utilização sustentável da 
biodiversidade 

 Eixo 3 - Fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade: 

3.1. Aprofundar o contributo da agricultura para os objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade 

3.2. Aprofundar o contributo da silvicultura para os objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade 

3.3. Garantir a utilização sustentável dos recursos marinhos 

3.4. Promover e articular a integração dos objetivos da conservação da natureza e biodiversidade nos planos, programas, instrumentos e 
normas do espaço marítimo 

3.5. Garantir a utilização sustentável dos recursos em águas interiores e sistemas fluviais 

3.6. Promover a articulação das metas de clima e energia com os objetivos de conservação da natureza e biodiversidade 

3.7. Assegurar a conservação da biodiversidade e da geodiversidade nas atividades de prospeção, pesquisa e exploração de recursos 
minerais 

3.8. Promover a oferta e qualificação dos serviços no domínio do turismo da natureza, que concorram para a gestão sustentável dos territórios 
e salvaguardem o património natural e identidade cultural 

ENF 

 Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos. 

 Especialização do território. 

 Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável. 

 Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos. 

 Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor. 

 Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O AMB IE N T A L          299 | P á g i n a  

 

 
  TRADUÇÃO DOS OBJETIVOS RELEVANTES PARA A AAE DA RPDM DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA  

ENEAPAI 

 Adotar um modelo institucional para a conceção, construção, gestão e exploração das soluções de valorização de tratamento de efluentes, 
através de entidades com reconhecida capacidade técnica, que garanta o bom funcionamento das instalações e o controlo das descargas.  

 Adotar soluções coletivas para o tratamento dos efluentes, quando tal se revelar a solução técnica, económica e ambientalmente mais 
adequada.  

 Aplicar uma tarifa que garanta a aplicação do princípio do utilizador-pagador e que seja sustentável pelos sectores, através da escolha da 
melhor solução técnica, económica e ambiental e de um modelo de gestão e exploração otimizado.  

 Garantir a responsabilidade e o envolvimento dos sectores económicos.  

PETI 3+ 

 Contribuir para o crescimento económico, apoiando as empresas portuguesas e a criação de emprego: 

 Reduzir os custos de contexto que incidem sobre as exportações Portuguesas por via do aumento da competitividade e eficiência do setor 
dos transportes; 

 Promover a maior integração de Portugal no espaço económico europeu, designadamente através do gradual desenvolvimento da RTE-T; 

 Potenciar o papel das infraestruturas e serviços de transportes no desenvolvimento do setor do turismo nacional e promover a melhoria das 
condições de acolhimento e da qualidade do serviço e informação ao público nos transportes, contribuindo para o grau de satisfação dos 
passageiros, em particular dos turistas; 

 Alavancar as vantagens competitivas de Portugal decorrentes do seu posicionamento geoestratégico, na interceção de grandes corredores 
internacionais marítimos e aéreos; 

 Promover o aumento da concorrência entre os operadores nos segmentos de mercadorias e passageiros. 

 Assegurar a competitividade do setor de transportes e a sustentabilidade financeira para os contribuintes portugueses: 

 Prosseguir o esforço de reformas estruturais;  

 Consolidar a sustentabilidade financeira presente e futura do setor, aliviando o peso das responsabilidades transferidas para as futuras 
gerações; 

 Focar a intervenção direta do Estado nas áreas que constituem o seu verdadeiro papel, promovendo a participação da iniciativa privada nas 
áreas em que oferece maior eficiência e valor acrescentado na prossecução dos objetivos da política de transportes. 

 Promover a coesão social e territorial, assegurando a mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens, em todo o país: 

 Assegurar a mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens em todo o território nacional, de forma eficiente e adequada às necessidades; 

 Implementar o princípio da equidade de oportunidades no acesso ao sistema de transportes, promovendo a coesão social e territorial; 

 Reorganizar e fortalecer o papel da regulação no setor dos transportes; 

 Assegurar uma clara, racional e equilibrada alocação de competências na planificação, organização e financiamento do sistema de 
transportes. 
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PENDR 

 Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal. 

 Correto ordenamento do espaço rural e gestão sustentável dos recursos naturais. 

 Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais. 

 Melhoria da qualidade de vida e diversificação da economia das zonas rurais. 

 Reforço da coesão territorial e social. 

PANCD  

 Promover a melhoria das condições de vida das populações das áreas suscetíveis. 

 Promover a gestão sustentável dos ecossistemas das áreas suscetíveis e a recuperação das áreas afetadas. 

 Gerar benefícios globais e potenciar sinergias com os processos das alterações climáticas e da biodiversidade nas áreas suscetíveis. 

 Promover e mobilizar recursos para aplicar a CNUCD e o PANCD. 

ART-V 

 Qualificar e valorizar os recursos turísticos, potenciando os produtos turísticos prioritários e criar as infraestruturas de suporte ao Turismo 
regional.  

 Desenvolver a oferta de Alojamento e Animação assente em padrões de qualidade e sustentabilidade.  

 Promover a Qualificação e Formação dos Recursos Humanos.  

 Projetar e promover a oferta turística do Porto e Norte de Portugal, afirmando os seus subespaços e produtos turísticos prioritários.  

 Promover um processo de dinamização, acompanhamento e informação do turismo regional. 

PDTVD 

Tornar o Vale do Douro um destino turístico de excelência através de um processo dinâmico de desenvolvimento sustentável, concretizado através das 

seguintes estratégias: 

 Assegurar a concretização das medidas e projetos públicos indispensáveis ao suporte do desenvolvimento turístico;  

 Atrair investimentos turísticos e dinamizar a organização de novos serviços e produtos;  

 Mobilizar e assegurar a formação, inovação, conhecimento e empregabilidade no Turismo;  

 Dar coerência e força à afirmação da imagem do Douro como destino turístico;  

 Desenvolver a articulação das instituições e promover a cooperação com outras regiões. 
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PENSAAR 

2020 

1. Proteção do ambiente, melhoria da qualidade das massas de água 

 Cumprimento do normativo.  

 Redução da poluição urbana nas massas de água. 

 Aumento da acessibilidade física ao serviço de SAR. 

2. Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados 

 Melhoria na qualidade do serviço de AA.  

 Melhoria na qualidade do serviço de SAR. 

3. Otimização e gestão eficiente dos recursos 

 Otimização da utilização da capacidade instalada e aumento da adesão ao serviço.  

 Redução das perdas de água.  

 Controlo de afluências indevidas.  

 Gestão eficiente de ativos e aumento da sua reabilitação.  

 Valorização de recursos e subprodutos.  

 Alocação e uso eficiente dos recursos hídricos. 

4. Sustentabilidade económico- financeira e social 

 Recuperação sustentável dos gastos.  

 Otimização e/ou redução dos gastos operacionais.  

 Redução da água não faturada. 

5. Condições básicas e transversais 

 Aumento da disponibilidade de informação.  

 Inovação.  

 Melhoria do quadro operacional, de gestão e prestação de serviços. 

 Alterações climáticas, catástrofes naturais, riscos – redução, adaptação. 

 Externalidade: emprego, competitividade, internacionalização. 
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PERSU 2020 

Os princípios gerais estabelecidos para o Plano são concretizados em oito objetivos, que fundamentam o estabelecimento das metas e medidas para os 
resíduos urbanos entre 2014 e 2020: 

 Prevenção da produção e perigosidade dos RU.  

 Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis. 

 Redução da deposição de RU em aterro.  

 Valorização económica e escoamento dos recicláveis e subprodutos do tratamento dos RU. 

 Reforço dos instrumentos económico-financeiros. 

 Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor.  

 Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da internacionalização do setor. 

 Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais. 

PNAC 

2020/2030 

O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa, de forma a alcançar 

uma meta de redução de emissões de -18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos 

compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para 

políticas e medidas setoriais, define metas setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto de opções de políticas e medidas setoriais, a 

desenvolver futuramente em conjunto com os setores de política relevantes como transportes, energia, agricultura e floresta. É assim promovida a 

integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais e preconizada uma abordagem dinâmica de planeamento, conferindo aos setores uma 

maior responsabilidade na identificação de políticas e medidas. 
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PGRHD 

Objetivos Estratégicos e Operacionais: 

 Adequar a Administração Pública na gestão da água: 

o Adequar e reforçar o modelo de organização institucional da gestão da água; 

o Aprofundar e consolidar os exercícios de autoridade e de regulação da água; 

 Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água: 

o Assegurar a existência de sistemas de classificação do estado adequados a todas as tipologias estabelecidas para cada categoria de massas 
de água; 

o Atingir e manter o Bom estado das massas de água reduzindo ou eliminando os impactes através de uma gestão adequada das pressões; 

o Assegurar um licenciamento eficiente através da aplicação do Regime Jurídico do Licenciamento das Utilizações dos Recursos Hídricos 
(RJURH); 

 Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras: 

o Avaliar as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, através de uma metodologia nacional harmonizada; 

o Assegurar os níveis de garantia adequados a cada tipo de utilização minimizando situações de escassez de água através de um licenciamento 
eficiente e eficaz, de uma fiscalização persuasiva e do uso eficiente da água; 

o Promover as boas práticas para um uso eficiente da água; 

 Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos: 

o Assegurar a sistematização e atualização da informação das pressões sobre a água; 

o Assegurar o conhecimento atualizado do estado das massas de água; 

 Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água: 

o Promover a gestão dos riscos associados a secas, cheias, erosão costeira e acidentes de poluição; 

o Promover a melhoria do conhecimento das situações de risco e a operacionalização dos sistemas de previsão, alerta e comunicação; 

 Promover a sustentabilidade económica da gestão da água: 

o Intensificar a aplicação do princípio do utilizador-pagador; 

o Garantir instrumentos de desenvolvimento da política da água integrando o crescimento económico; 

o Garantir a correta aplicação da TRH e a transparência na utilização das receitas.  

 Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água: 

o Assegurar a comunicação e a divulgação sobre a água, promovendo a construção de uma sociedade informada e sensibilizada para a política 
da água; 

o Assegurar um aumento dos níveis de participação e intervenção da sociedade e dos setores de atividade nas questões relacionadas com a 
gestão da água; 

 Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais: 

o Assegurar a integração da política da água com as políticas setoriais; 

o Assegurar a coordenação setorial da gestão da água na região hidrográfica. 
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POARC 

 A definição de regras de utilização do plano de água e das zonas de proteção das albufeiras por forma a valorizar os recursos do leito e 

margens durienses, reforçando o Douro como elemento de projeção regional; 

 A maximização do uso do recurso de água e zonas de proteção no sentido de diversificar a estrutura produtiva da região duriense numa ótica de 
desenvolvimento sustentável, através da gestão racional dos recursos naturais, da proteção do meio ambiente e da correta implantação e 
instalação das diferentes atividades produtivas, de recreio e de lazer; 

 A compatibilização dos usos e das atividades existentes e das propostas, a criar e instalar, com a proteção e valorização ambiental e com as 
finalidades primárias das albufeiras, defendendo a diversidade da paisagem e preservando a imagem cénica representada pela bacia visual do 
Douro; 

 A definição de estratégias de atuação, conjugando as ações e atividades das entidades públicas e privadas que participam na utilização e 
valorização da área de intervenção; 

 A promoção do usufruto da área de intervenção, estabelecendo, sem prejuízo dos usos primários, os usos secundários para as albufeiras da 
Régua e do Carrapatelo, tendo em consideração as especificidades próprias e as capacidades de carga do meio ambiente; 

 A identificação nos planos de água das áreas mais adequadas para a prática de atividades recreativas e de lazer, disciplinando as respetivas 
compatibilidades e complementaridades; 

 A criação de infraestruturas recreativas e de lazer, assegurando a melhoria da qualidade da água; 

 A articulação das orientações do POARC com as demais orientações de ordenamento do território estabelecidas em instrumentos próprios para 
a área de intervenção. 

TURISMO 

2020 

 Qualificação e valorização do território e dos seus recursos turísticos distintivos. 

 Reforço da cooperação internacional. 

 Promoção e comercialização da oferta turística do país e das regiões. 

 Reforço da competitividade e internacionalização das empresas do turismo. 

 Capacitação, Formação e I&D+I em Turismo. 

PDR 2014-

2020 

 O aumento do valor acrescentado do setor agroflorestal. 

 Contribuir para o equilíbrio da balança comercial. 

 Assegurar condições que permitam melhorar a gestão sustentável dos recursos, nomeadamente através de uma utilização mais eficiente dos 
mesmos, assegurando a sua proteção, e a dinamização económica e social do espaço rural. 
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QEPiC 

1. Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde. 

2. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

3. Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação. 

4. Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de cooperação. 

5. Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento. 

6. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a ação individual e coletiva. 

7. Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização. 

8. Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento. 

9. Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos nos domínios setoriais (mainstreming). 

ENAAC 2020 

A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento da estratégia até 2020, tendo em vista um país 

adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em 

boas práticas. Para este efeito, propõe-se melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas, promover a integração da adaptação às 

alterações climáticas nas diversas políticas públicas e instrumentos de operacionalização, colocando um maior ênfase na implementação de medidas 

de adaptação. 

ENAR 2020 

A ENAR tem como visão "melhorar a qualidade do ar, com vista à proteção da saúde humana, da qualidade de vida dos cidadãos e à preservação dos 

ecossistemas". 

Neste sentido foram estabelecidos objetivos prioritários: 

 Cumprimento em 2020 dos objetivos de emissões e de qualidade do ar; 

 Cumprimento das metas para a melhoria da qualidade do ar, preconizadas no Compromisso para o Crescimento Verde, para 2020 e 2030; 

 Delinear o caminho para que sejam atingidos, a longo prazo, objetivos de qualidade do ar recomendados pela OMS; 

 Alinhar medidas com a Política Climática que incidam simultaneamente nos poluentes atmosféricos e nos gases com efeito de estufa com co 
benefício para a qualidade do ar e alterações climáticas. 
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PROT-N 

 Estabelecimento de uma matriz policêntrica da rede urbana, com base numa combinação de elementos da hierarquia com elementos e 
complementaridade, explorando as virtualidades dos efeitos de rede. 

 Proteção e qualificação dos valores naturais, ambientais e patrimoniais. 

 Controlo e gestão das situações de riscos naturais e tecnológicos (identificação, medidas de prevenção, monitorização), e atenuação/eliminação 
dos passivos ambientais (recuperação de situações degradadas, eliminação /desagravamento de fontes poluidoras, …). 

 Aproveitamento do potencial hídrico numa perspetiva de sustentabilidade do recurso (reserva estratégica de água, produção de eletricidade, 
abastecimento, rega, desporto e lazer, valorização paisagística, elemento de atenuação e controle do risco, reequilíbrio ambiental). 

 Sustentabilidade energética, na dupla vertente de promoção do aumento da eficácia nos consumos energéticos e de reforço da componente da 
produção energética a partir de fontes renováveis (eólica, hídrica, geotérmica, biomassa, …). 

 Exploração da fileira dos recursos geológicos e hidrogeológicos. 

 Exploração das fileiras vitivinícola, agropecuária e silvopastoril, com relevo especial para o desenvolvimento de “nichos de qualidade” (produtos 
certificados, DOC’s …). 

 Desenvolvimento sustentável dos recursos florestais e dos espaços associados e ainda dos recursos cinegéticos, apícolas e aquícolas das 
águas interiores e outros diretamente associados à floresta e às atividades silvícolas e, a melhoria da competitividade das indústrias florestais, 
promovendo a adequada organização e prevenção estrutural dos espaços florestais. 
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PROF-D 

 Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos florestais, as pragas e as doenças;  

 Diminuição do risco de incêndio e consequentemente da área florestal ardida;  

 Promover uma deteção do fogo mais célere e uma intervenção mais eficaz;  

 Assegurar a planificação e a Gestão florestal sustentável das áreas públicas e privadas com especial atenção para a planificação e gestão de 
Áreas Protegidas;  

 Adequar as espécies e os modelos de silvicultura à estação;  

 Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão apropriada à gestão florestal profissional;  

 Impulsionar um mosaico florestal diversificado e descontinuado;  

 Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o cumprimento das suas múltiplas funções, a sua sanidade e 
continuidade;  

 Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas;  

 Intensificar e expandir a área de povoamento de sobreiro, com função de produção de cortiça, em simultâneo com a formação de técnicos e 
operadores para a melhoria das respetivas intervenções culturais;  

 Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, com função de produção de cortiça;  

 Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente, a castanha, o mel, as plantas medicinais e aromáticas, os frutos silvestres e 
os cogumelos silvestres;  

 Impulsionar o ordenamento silvopastoril e a gestão das áreas de pastagem;  

 Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e lazer;  

 Fomentar a adoção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e diversificação dos espaços e produtos florestais;  

 Restauração das áreas florestais ameaçadas, danificadas ou afetadas com problemas erosivos e controlar o avanço da desertificação ou 
destruição pontual causada pelos incêndios florestais, pragas e doenças;  

 Promoção da utilização do uso múltiplo da floresta;  

 Conservação do património florestal em bom estado, da diversidade biológica, geológica e paisagística da região PROF e dos seus habitats 
naturais, com especial atenção para as Áreas Protegidas. 
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  PIOT-ADV 

Objetivos Estratégicos e Específicos: 

1. Preservação e valorização da Autenticidade e Integridade da paisagem do ADV: 

1.1 Preservação e valorização da paisagem; 

1.2 Preservação e valorização do património cultural (vernacular, arqueológico e imaterial) do ADV; 

1.3 Preservação e valorização do património natural (flora e fauna); 

1.4 Preservação e valorização dos espaços públicos e aglomerados urbanos; 

1.5 Integração na paisagem de construções para habitação e fins económicos; 

1.6 Valorização e integração na paisagem de pedreiras, áreas envolventes das barragens, cais, infraestruturas para a produção e transporte de energia 

e outras intrusões. 

2. Divulgação e apropriação pública dos valores de inscrição do ADV pela UNESCO: 

2.1 Divulgação, reconhecimento e apropriação pública (nacional e internacional) dos valores identitários do ADV-Património Mundial; 

2.2 Apropriação dos valores da inscrição UNESCO pelos residentes e atores do território; 

3. Fomento das capacidades de inovação e de difusão do conhecimento técnico e científico pelo território: 

3.1 Apoio a atividades de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+i), com impacto económico no território; 

3.2 Difusão do conhecimento pelos atores do território; 

4. Reforço da competitividade da base económica regional: 

4.1 Fomento da competitividade, a internacionalização e sustentabilidade do setor vitivinícola; 

4.2 Fomento da competitividade, internacionalização e sustentabilidade do turismo; 

4.3 Fomento de atividades complementares (produtos agrícolas, artesanato, produtos locais). 
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