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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui, o Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório Ambiental (RA) da 

revisão do PDM de São João da Pesqueira. O presente documento vem dar cumprimento ao 

estabelecido na alínea i) do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro, que 

estabelece que o RA deve ser acompanhado por um RNT.  

O RNT é um documento que integra a AAE, mas que é editado de forma autónoma. O seu 

papel, enquanto elemento da AAE, é o de 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. 

Deste modo, o RNT é uma peça essencial no processo de participação do público, sendo, em 

muitos casos, a única fonte de informação de alguns segmentos da população interessada. 

Para o total esclarecimento ou aprofundamento de qualquer matéria nele contida, sugere-se a 

consulta direta do RA da AAE. 

O processo da AAE teve início com a identificação dos temas centrais e mais relevantes para a 

avaliação, designados por Fatores Críticos para a Decisão (FCD), tendo estes sido objeto de 

pareceres por parte das Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE). 

Posteriormente foi elaborado o Relatório Ambiental no qual se identificam, descrevem e 

avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultante da aplicação da proposta do 

Plano. 

Com a aprovação da proposta do plano será elaborada a Declaração Ambiental (DA) a ser 

entregue à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que disponibilizará a sua consulta na 

página da Internet. 

A fase posterior traduz-se no controlo dos efeitos identificados, através da análise dos 

indicadores descritos no RA (sistema de monitorização), devendo os resultados ser divulgados 

anualmente pelo Município de São João da Pesqueira. 
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2. REVISÃO DO PDM DE SÃO JOÃO DA 

PESQUEIRA 

2.1 LOCALIZAÇÃO  

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
. 

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

 

Fonte: GeoAtributo, 2015. 

 

2.2 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 

florestal de parte das áreas indevidamente entregues à cultura agrícola, condução, 
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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. 

 

2.3 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.” 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O AMB IE N T A L   11 | P á g i n a  

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; 

 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; 
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 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 (QE) 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 (QRE), 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 (QA) 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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3. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 

REVISÃO PDM DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 

3.1 METODOLOGIA  

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.  

Para o processo de AAE da RPDM de São João da Pesqueira estabeleceu-se a distinção de 

quatro 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: 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.  

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.  

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. Foram 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.  

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.  

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. 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O A M B IE N T A L   14 | P á g i n a  

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.  

 

3.2 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.  

Os FCD identificados para o presente processo de AAE resultam da análise da interação do 

Quadro de Referência Estratégico, das Questões Estratégicas preconizadas na elaboração do 

plano e das Questões Ambientais. Os FCD considerados são aqueles que podem causar 

eventuais efeitos significativos (positivos/negativos) resultantes da aplicação do plano e sobre 

os quais a AAE se deve debruçar e asseguram o tratamento das Questões Ambientais exigidas 

no RJAAE. 

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

FCD se apresentam de Quadro 2, acompanhados dos respetivos critérios, objetivos 

indicadores de situação e avaliação. 

 

 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O A M B IE N T A L          15 | P á g i n a  

Quadro 2: Definição dos FCD e seus objetivos 

FCD Critérios Objetivos Indicadores de Situação e Avaliação 

Proteção e valorização do 

património ambiental e dos 

recursos naturais 

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. 

Desenvolvimento territorial e 

competitividade económica 
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. 
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FCD Critérios Objetivos Indicadores de Situação e Avaliação 

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. 

Turismo e identidade cultural 

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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FCD Critérios Objetivos Indicadores de Situação e Avaliação 

Estruturação urbana e 

qualidade de vida 

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.  

Ordenamento do território e 

prevenção de riscos 
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. 
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FCD Critérios Objetivos Indicadores de Situação e Avaliação 

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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3.2.1 FCD PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO AMBIENTAL E 

DOS RECURSOS NATURAIS 

RECURSOS FLORESTAIS  

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. 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 que ocupam cerca de 

46,20%, seguindo-se povoamentos de eucalipto que representam 13,05% e povoamentos de 

carvalhos que correspondem a 10,15% da área florestal. 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 1: 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.  

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

em duas subcategorias. Os espaços florestais de produção dizem respeito às áreas de 

aptidões florestais integradas na sub-região homogénea Beira Douro, 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. Os espaços florestais de recreio e valorização 

da paisagem correspondem às 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 2: Espaços florestais propostos 

 

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

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 plantação 

das espécies consideradas prioritárias (n.º 3 do artigo 39.º do regulamento da RPDM). 

Mapa 3: Perigosidade de incêndio florestal 

 

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

2015:15). 

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. Para esta ação encontra-se programada uma dotação 

financeira de cerca quase 700 mil euros, que irá beneficiar todo o concelho. 

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

Douro, da importância que os povoamentos de azinheira e sobreiros 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. 
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Devido à relevância destas manchas florestais, foram incluídas nos espaços florestais de 

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

valorização da paisagem, em 20% do total verifica-se a existência de azinheira e em 9% do 

total a presença de sobreiros. 

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. 

Após avaliados os efeitos esperados com a implementação do plano sobre os recursos 

florestais, apresenta-se 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; 

 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. 

 

 

RECURSOS NATURAIS E PAISAGEM 

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 (…)” (DGOTDU, 2011:29).  

O Município, no sentido de chegar à compreensão da paisagem delimitou 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. 
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Mapa 4: 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 (PR 1 - Pequena Rota dos 

Castanheiros, PR 2 - Pequena Rota das Vinhas, PR 3 - Pequena Rota das Amendoeiras, PR 4 

- Pequena Rota das Oliveiras) e ainda a GR 14 - Grande Rota dos Vinhos da Europa, que 

conjugam a natureza e os desportos aventura. 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. 

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). 

A promoção destes percursos 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. 
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Além dos percursos pedestres, com a RPDM nasceu a intenção de criação de uma ecopista ao 

longo de toda a margem do rio Duro, concebida como um percursos na natureza, uma vez que 

irá percorrer, uma das áreas com maior interesse paisagístico no concelho. 

No programa de execução da RPDM, foram ainda definidas outra 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 apoio concedido através do Programa Norte 2020. 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre os recursos naturais e 

paisagem, apresenta-se um conjunto de recomendações 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. 

 

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

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.  

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

EEM 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.  

Integram a Estrutura Ecológica Complementar os espaços naturais e paisagísticos, 

identificados na Planta de Ordenamento.  

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. 
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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.  

Mapa 5: Estrutura Ecológica Municipal do concelho de São João da Pesqueira 

 

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

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre a EEM, apresenta-se 

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: 

 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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3.2.2 FCD DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E COMPETITIVIDADE 

ECONÓMICA 

ATIVIDADES ECONÓMICAS  

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.  

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

de 2.854 indivíduos. A população empregada em 2011 encontrava-se distribuída da seguinte 

forma pelos diferentes setores de atividade: 40,78% no setor primário; 16,15% no setor 

secundário; 43,06% no setor terciário. 

Relativamente ao tecido empresarial, 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”.  

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. 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. 

Na proposta do plano, o Município ajustou os limites dos polos industriais, de forma a melhor 

definir as áreas e enquadra-las na realidade que hoje se verifica no território. 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. 

Com esta requalificação, cai enquanto zonas industriais, a área industrial de Ervedosa do 

Douro e de Vilarouco.  

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. 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O A M B IE N T A L   27 |  Página       27 | P á g i n a  

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. As áreas de exploração consolidada ocupam cerca de 5 

ha, as áreas de exploração prevista ocupam 2,40 ha e por fim as áreas potenciais (457,16 ha) 

sobrepõem a outras categorias de espaços do solo rústico.  

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 

que 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. 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre as atividades 

económicas, apresenta-se 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 assegurado 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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DESENVOLVIMENTO RURAL 

À data dos Censos de 2011, no concelho de São João da Pesqueira do total da população 

empregada, 1.164 indivíduos estavam afetos ao setor primário (diminuiu 27% em relação ao 

ano de 2001). Em relação ao tecido empresarial, quase 75% dedicam-se as atividades da 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. 

Na maioria das freguesias, principalmente no norte do concelho, verifica-se um maior peso 

relativo de população ativa empregada no setor primário. 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. 

O concelho de São João da Pesqueira é abrangido pela Denominação de Origem “Douro”. 

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.  

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).  

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 (…)” (artigo 39.º). As áreas agrícolas presentes na proposta de 

RPDM, que ocupam uma área total de 14.054,89 ha. 
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Mapa 6: Espaços agrícolas propostos 

 

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

No que diz respeito aos espaços de recreio e lazer, estes estão maioritariamente localizados 

na sede de concelho e são o parque municipal Mata do Cabo; o parque de merendas, o 

anfiteatro e o jardim público de São João da Pesqueira. Apesar de não considerar as praias 

fluviais como espaços de recreio e lazer, 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. Também as zonas de 

caça possuem bastante importância no concelho, pois esta atividade pode ser um importante 

instrumento de desenvolvimento rural da região. 

Na zona das Bateiras, Soutelo do Douro, Nagoselo do Douro e Ferradosa as áreas e 

infraestruturas de recreio e lazer encontram-se degradadas ou subaproveitadas. 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. 

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 
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(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 da área rural encontra-se ainda programada a execução da 

UOPG 6 – Complexo Desportivo Recreativo da Sr.ª do Monte. Aqui procura-se imprimir novas 

dinâmicas territoriais através de uma oferta diferenciadora na região, 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 ação, a desenvolver a curto 

prazo, relativa à pavimentação e reabilitação de caminhos agrícolas e rurais, com vista ao 

desenvolvimento das atividade agroindustrial e florestal. Para esta ação encontra-se 

programada uma dotação financeira de cerca um milhão euros, que irá beneficiar todo o 

concelho. 

Concluindo 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. 

Após analisar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre o desenvolvimento 

rural, apresenta-se 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 na criação de empresas de promoção turística, que atualmente são 

inexistentes no concelho; 

 Manter a correta articulação das infraestruturas de lazer e recreio com o meio 

natural envolvente; 

 Reforçar a competitividade das atividades do setor primário (vinha, olival, 

maça) no contexto regional. 
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3.2.3 FCD TURISMO E IDENTIDADE CULTURAL 

TURISMO  

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. 

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. 

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. 

Na proposta do regulamento da 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 empreendimentos turísticos, de recreio e lazer. 

Algumas áreas de desenvolvimento turístico serão executadas através de quatro UOPG. A 

UOPG 1 – Zona de Desenvolvimento Turístico das Bateiras, assume um papel essencial para a 

captação de visitantes e turistas uma vez constitui uma das portas do concelho, perspetivando 

que a requalificação promova o melhoramento do envolvimento relacional com o Alto Douro 

Vinhateiro. 

Nas UOPG 2 – Zona de Desenvolvimento Turístico de Soutelo do Douro e UOPG 3 – Zona de 

Desenvolvimento Turístico de Nagoselo do Douro, 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.  
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A UOPG 4 – Zona de Desenvolvimento Turístico da Ferradosa assume um papel essencial no 

sector turístico, com a sua estreita ligação ao turismo fluvial e ferroviário. 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. 

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. 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre o turismo, apresenta-

se 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 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. 

 

 

PATRIMÓNIO E IDENTIDADE CULTURAL 

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. 

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. 

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.  

Foram estabelecidas, na RPDM, restrições às áreas geográficas classificadas como solo 

rústico situadas no interior do perímetro do ADV, com a interdição da destruição e obstrução 
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das linhas de drenagem natural; instalação de povoamentos florestais de folhosas de 

crescimento rápido e a introdução de espécies exóticas; 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 e instalação de indústrias 

poluentes e exploração e transformação de massas minerais.  

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.  

Relativamente ao património classificado, a DGPC indica existir no concelho de São João da 

Pesqueira seis elementos do património imóvel classificados, 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.  

O património classificado 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).  

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. De acordo com a DGPC existem no território concelhio 35 

elementos do património arqueológico.  

Os sítios arqueológicos encontram-se igualmente 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): 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 e nas áreas de proteção aplicam-

se as disposições legais em vigor para o património arqueológico. 

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. 

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. 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre o património, 

apresenta-se um conjunto de recomendações, para o período de aplicação do plano, com o 
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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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3.2.4 FCD ESTRUTURAÇÃO URBANA E QUALIDADE DE VIDA 

SISTEMA URBANO  

Á luz do PDM em vigor, a população do concelho distribui-se por 21 aglomerados
1
, 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. 

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.  

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. 

O Município de São João da Pesqueira, com a revisão do Plano tem 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.  

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: 

 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. 

                                                      
1
 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, Olas, São Xisto, Valongo dos Azeites, Várzea de Trevões e Vilarouco/ Vidigal/ Senhora da 

Estrada. 
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Quadro 3: 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. 

Do resultado da análise comparativa entre o perímetro urbano vigente e proposto (Quadro 3), 

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 uma 

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). 
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Mapa 7: Comparação entre o perímetro urbano em vigor e o proposto 

 

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

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 consiste na realização de obras de conservação nas 

habitações, pequenos arranjos domésticos e na eliminação de barreiras arquitetónicas. 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. 

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 
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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. 

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. 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre o sistema urbano, 

apresenta-se 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. 

 

 

NÍVEIS DE INFRAESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

Em relação ao abastecimento de água, a rede de abastecimento de água do município serve a 

totalidade da população. 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. 
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Mapa 8: 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). 

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. 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. 
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Mapa 9: 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). 

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. 
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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. 

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. 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. 

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. 

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. 

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 
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apoio aos idosos, mostrando assim a 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 cerca de 50 mil euros com a ajuda de apoios 

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, é 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. 

Ainda em relação aos equipamentos, no programa de execução da revisão do PDM, encontra-

se prevista 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. 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre os níveis de 

infraestruturação e equipamentos, apresenta-se 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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 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. 

 

 

ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE 

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. A 

acessibilidade e mobilidade constituem igualmente um aspeto condicionador do nível de 

atratividade do concelho para os agentes económicos e para população.  

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, 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 e ainda por seis caminhos municipais. 

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. 

As perspetivas de evolução da rede viária, quer ao nível nacional e regional, quer a nível local, 

decorrerão das intervenções esperadas. 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). 
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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. 

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. 

No concelho de São João da Pesqueira localiza-se a estação de Vargelas (153km) e o 

apeadeiro de Ferradosa (151km)
2
. 

Em relação a este transporte, prevê-se 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 Infraestruturas de Portugal, 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. 

Por fim, importa fazer 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.  

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre as acessibilidades e 

mobilidade, apresenta-se 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; 

                                                      
2
 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. 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O A M B IE N T A L   45 |  Página       45 | P á g i n a  

 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. 

 

 

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS 

No concelho de São João da Pesqueira encontram-se em vigor o Plano de Pormenor de 

Salvaguarda de Vale de Figueira, o Plano de Pormenor de Salvaguarda de Casais do Douro, e 

o 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 destinam-se a disciplinar o uso, a ocupação e 

as ações que sobre o edificado ocorram na sua área de intervenção. 

Porém com a proposta de RPDM de São João da Pesqueira, passam a ser considerados 

apenas os planos de pormenor, pois o Plano de Urbanização de São João da Pesqueira irá ser 

revogado com a publicação da revisão do plano. 

Em relação aos espaços verdes, 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. Na Planta de 

Ordenamento estão delimitados os espaços verdes, distribuídos por três categorias: 

 Espaços Verdes de Proteção e Salvaguarda (ocupam 15,04 ha); 

 Espaços Verdes de Enquadramento (ocupam 2,22 ha); 

 Espaços Verdes de Utilização Coletiva (ocupam 4,91 ha). 

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. 

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. 

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre os espaços urbanos, 

apresenta-se um conjunto de recomendações, para o período de aplicação do plano, com o 
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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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3.2.5 FCD ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PREVENÇÃO DE RISCOS 

VULNERABILIDADE AMBIENTAL  

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. 

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 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 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. 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.  

As áreas industriais existentes no concelho são outro problema, pois destas atividades 

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.  

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 
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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. 

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 limpezas de terrenos florestais por parte dos proprietários, 

levando ao aumento da acumulação de materiais combustíveis no solo.  

Mapa 10: Áreas ardidas entre 2003 e 2013 

 

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

2015:33). 

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 aqui definidas para a proposta de 

regulamento RPDM.  

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. As zonas ameaçadas por 
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cheias foram delimitadas na Planta de Condicionantes e incluídas na REN, e o regulamento da 

proposta de RPDM apresentam condicionalismos à sua ocupação.  

Após avaliar os efeitos esperados com a implementação do plano sobre a vulnerabilidade 

ambiental, apresenta-se 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; 

 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. 

 

 

CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

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. 

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. Assim a RAN Final ocupa uma área total de 14.265,86 ha, 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. 
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Mapa 11: Reserva Agrícola Nacional do concelho de São João da Pesqueira 

 

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

 

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. A REN Final ocupa uma área total 

de 20.917,63 ha (decréscimo de apenas 1% face à REN em vigor), representando 

aproximadamente 79% da área total do concelho. 
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Mapa 12: Reserva Ecológica Nacional do concelho de São João da Pesqueira 

 

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

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.  
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Mapa 13: Regime florestal 

 

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

2015:29). 

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

condicionantes ao uso do solo, apresenta-se 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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3.3 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

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 4: 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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4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

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 5), contribuindo assim para o controlo efetivo e sistemático 

do desempenho e conformidade da RPDM de São João da Pesqueira. 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O AMB IE N T A L         55 | P á g i n a  

Quadro 5: 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 



Revisão do PDM de São João da Pesqueira 

 

AAE |  RE LA T ÓR I O AMB IE N T A L         58 | P á g i n a  

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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5. CONCLUSÃO 

Com a elaboração do presente relatório pode-se constatar que a implementação da proposta 

de RPDM São João da Pesqueira trará efeitos positivos pois potenciara o desenvolvimento 

económico, social e ambiental do concelho. 

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. 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. 

Refira-se por último que os momentos de consulta das ERAE, em particular no que diz respeito 

ao RDA, também geraram ocasiões/oportunidades que permitiram à equipa, em conjunto com 

os demais intervenientes, uma eficaz reflexão conducente à integração dos diferentes 

contributos apresentados, reforçando a abordagem e resposta de conjunto. 
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