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Introdução 

O presente documento consiste na fundamentação técnica das opções estratégicas e propostas de 

ordenamento do território desenvolvidas no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal (RPDM) 

de S. João da Pesqueira. 

A sua elaboração considerou as exigências técnicas e formais previstas no quadro jurídico que 

regulamenta a elaboração, revisão e aprovação dos instrumentos de gestão territorial, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio e a Lei n.º 31/2014 de 30 de maio. 

Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 97º do RJIGT, o Relatório do Plano “explicita 

a estratégia e modelo de desenvolvimento local, nomeadamente os objetivos estratégicos e as 

opções de base territorial adotadas para o modelo de organização espacial, bem como a respetiva 

fundamentação técnica, suportada na avaliação das condições ambientais, económicas, sociais e 

culturais para a sua execução”. 

Por outro lado, por força do disposto no artigo 4º do RJIGT, o Relatório do Plano deve explicitar de 

forma clara e com base no conhecimento sistematicamente adquirido e refletido na fase de 

caracterização, os fundamentos técnicos das respetivas previsões. 

A estrutura deste documento segue o modelo sugerido no “Guia Orientador Revisão do PDM”, 2016, 

elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, com as respetivas 

adaptações às temáticas específicas da proposta do Plano Diretor Municipal de S. João da Pesqueira. 

Seguindo o previsto no artigo 97.º do RJIGT, o Plano Diretor Municipal de S. João da Pesqueira é 

constituído e acompanhado pelo seguinte conteúdo documental: 

• Regulamento 

• Planta de Ordenamento, desdobrada em: 

I. Qualificação do Solo 

II. Património 

III. Zonamento Acústico 

IV. Ordenamento Florestal 

V. Estrutura Ecológica Municipal 

• Planta de Condicionantes, desdobrada em: 

I. Geral 

II. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

III. Reserva Ecológica Municipal 

• Relatório de Fundamentação  



 

• Programa Geral de Execução e Plano de Financiamento 

• Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica e Resumo Não Técnico 

• Relatório dos Estudos de Caracterização do Território (Volume II) 

• Planta de Enquadramento Regional 

• Planta da Situação Existente 

• Planta da Rede Viária 

• Planta de Compromissos Urbanísticos e Relatório de Fundamentação das Áreas Urbanas 

• Planta de Riscos Naturais 

• Mapa de Ruído 

• Carta Educativa 

• Participações recebidas em sede de discussão pública e Relatório de Ponderação 

• Fichas de dados estatísticos  

A cartografia de referência que serviu de base à representação da informação da gestão territorial e 

à elaboração das peças gráficas que integram o plano foi elaborada em formato vetorial à escala 

1:10 000, atualizada ao ano de 2012, e teve os seguintes processos de homologação junto da Direção 

Geral do Território (DGT): Processo n.º 238 de 29 de Maio de 2014 e Processo n.º 363 de 5 de 

Setembro de 2016. 

Esta cartografia tem as seguintes especificações: 

• Entidade proprietária: Município de São João da Pesqueira 

• Entidade produtora e data de edição: Blom Portugal Lda, Edição: 2004 (atualizada a 2012); 

Estereofoto GeoEngenharia, SA, Edição: 2004 (atualizada a 2012) 

• Escala: 1:10 000 

• Data da informação: voo: março de 2010; trabalhos de campo: julho a setembro de 2012 

• Sistema de referência : PT-TM06/ ETRS89 

• Elipsóide de referência: GRS80 (Geodetic Reference System 1980) 

• Projeção cartográfica: Transversa de Mercator 

• Exatidão posicional : 1,5 em planimetria e 1,25 em altimetria 

• Exatidão temática: 95% 

• Equidistâncias das curvas de nível: 5 m 

• Precisão Posição Nominal da saída gráfica: 2,9 m 

Na ilustração gráfica do presente documento, e nas restantes peças escritas que acompanham o 

Plano, são utilizados extratos de ortofotomapas de 2015 adquiridos pela Câmara Municipal à DGT 

em 2016.  



 

As especificações técnicas são as seguintes: 

a) Título: Cobertura regular de ortofotografia aérea de 50cm doa no de 2015 

b) Identificador: PT_DGT_CROA50_2015 

c) Título Alternativo: CROA_50_2015 

d) Data de Referência: 2015-06-27 

e) Representação Espacial: Matricial  

f) Data voo: 2015 

A proposta do Plano integrou também as seguintes informações cartográficas georreferenciadas das 

seguintes entidades: CAOP versão 2015 (DGT), cartografia militar (IGeoE), Infraestruturas de 

Portugal SA, DGEG e Atlas do ambiente. 

Este Relatório cujo conteúdo reflete as matérias tratadas nas peças escritas e desenhadas está 

organizado em 5 capítulos: 

1. Âmbito, objetivos e estratégia; 

2. Relação com outros instrumentos e gestão territorial; 

3. Condicionantes Legais; 

4. Modelo territorial; 

5. Proposta de Ordenamento. 

  



 

1. Âmbito, objetivos e estratégia 

Decorridos mais de 20 anos da entrada em vigor do atual Plano Diretor Municipal, ratificado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 62/94 de 4 de Agosto, a Câmara Municipal de S. João da 

Pesqueira deliberou em 2002 proceder-se à revisão deste documento estratégico, procurando 

garantir um ordenamento do território mais adequado à realidade do concelho e da região em que 

se insere. 

Importa relembrar quais os princípios e objetivos que foram definidos para o PDM em vigor e que 

apontavam para o desenvolvimento de São João da Pesqueira: 

a) Reforçar as características da vila 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; 

b) Considerar o papel fundamental do sector vitivinícola e de algumas produções agrícolas 

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

são os sectores 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, tratamento e exploração dos povoamentos existentes 

com melhores técnicas, construção e beneficiação das infraestruturas de apoio, prevenção e 

proteção contra fogos; 

c) Satisfazer de forma qualitativa as necessidades básicas da população (acessibilidades, 

infraestruturas, equipamentos), quer das zonas rurais, quer dos aglomerados urbanos; 

d) 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. 

Em 20 anos, os conceitos associados ao ordenamento do território foram objeto de mudanças 

profundas, seja no contexto legislativo, seja ao nível das metodologias e dos próprios paradigmas. 



 

Por outro lado, ao longo dos últimos anos assistiu-se ao aparecimento de novas orientações e 

condições a ter em conta na estratégia de desenvolvimento concelhia: 

• Uma conjuntura socioeconómica substancialmente diferente, que se traduz numa contração 

do mercado imobiliário, por redução da iniciativa privada, e numa racionalização do 

investimento público nas intervenções sobre o território; 

• A perspetiva de uma nova estrutura económica do setor agrário, em que o tradicional perde 

em relação à intensificação e mecanização do setor; a indústria, a logística e os serviços 

mantêm alguma dinâmica de renovação, diversificação e expansão; e onde se pode 

perspetivar um novo ciclo de desenvolvimento do turismo e do lazer; 

• Todo um contexto legislativo profundamente alterado e com incidência direta sobre o 

território (o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e legislação conexa, o 

Regime Jurídico da REN e o Regime Jurídico da RAN), e o aparecimento de novos 

instrumentos de ordenamento do território com influência sobre o Plano Diretor Municipal (o 

Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro, o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Norte, não publicado mas orientador dos PDM, o 

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

Ordenamento Florestal do Douro); 

• A consciencialização da necessidade de uma aposta maior nas atividades ligadas ao rio 

Douro; 

• A vertente turística como uma oportunidade sustentada a explorar, nomeadamente na 

vertente “touring” cultural e paisagístico, turismo da natureza, turismo náutico, turismo 

religioso, gastronomia e vinhos e saúde e bem-estar. 

• A alteração da dinâmica populacional no território, verificada não só pelo fator de imigração 

que marcaram os últimos anos, mas também pela preferência de residência na sede de 

concelho de população que residia em aglomerados marcadamente rurais, abrindo novas 

perspetivas de desenvolvimento e qualificação urbana, potenciando capacidades que tornam 

a sede de concelho atrativa; 

• A intensificação do tecido industrial, através da aposta no polo industrial com localização 

estratégica de suporte às atividades instaladas, nomeadamente a zona industrial e 

empresarial de S. João da Pesqueira. 

A 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal permitiu, acima de tudo, a oportunidade de pensar o concelho 

a médio/longo prazo, de um modo integral e global face ao contexto regional. O processo de revisão 



 

foi pautado por uma atitude participativa por parte dos intervenientes no processo de planeamento, 

permitindo que as soluções encontradas, alicerçadas nos estudos de caracterização, constituíssem 

um compromisso entre as diversas visões sobre as realidades-problema do concelho. 

A fundamentação da presente revisão do PDM do São João da Pesqueira sustentou-se nos seguintes 

objetivos: 

• Ajustar o Plano à realidade do concelho, nomeadamente através da correção de situações 

desadequadas às necessidades da população; 

• Agilizar a gestão do Plano Diretor Municipal e proceder à sua articulação com outros Programas 

e Planos de Ordenamento do Território; 

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

superior que abrangem o concelho, nomeadamente o Plano da Bacia Hidrográfica do Douro, o 

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

Ordenamento do Alto Douro Vinhateiro, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro 

e o Plano Rodoviário Nacional 2000; 

• Ajustar os perímetros urbanos numa orientação mais conducente com as orientações previstas 

na legislação em vigor; 

• 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 

caracter intermunicipal) na definição de uma proposta de ordenamento; 

• Regulamentar a integração paisagística de edificações de apoio às atividades agrícola e 

industrial; 

• Promover a requalificação de alguns aglomerados e de zonas de construção clandestina; 

• Estabelecer um ordenamento adequado e equilibrado que possa ser articulado com os 

concelhos vizinhos evitando descontinuidades territoriais. 



 

No decurso dos trabalhos de revisão do Plano, nomeadamente na elaboração dos estudos de 

caracterização e diagnóstico que o integram, relevou-se um conjunto de tendências e conclusões, 

que foram sistematizadas em quadros SWOT, e cuja ponderação permitiu sustentar as propostas 

concretizadas na proposta de revisão do PDM sob a forma de normas regulamentares e de afetações 

de uso e ocupação concretizadas na classificação do solo. 

Potencialidades e Debilidades: 

Quadro 1.1 - Abordagem ambiental 

POTENCIALIDADES  DEBILIDADES 

Riqueza paisagística pela sua especificidade  Elevados riscos de erosão dos solos 

Presença do Rio Douro e Rio Torto Declives acentuados 

Escassas fontes poluidoras 
Monocultura intensiva da vinha com perda de vegetação 
autóctone 

Existência de áreas significativas de Sobreiro e Azinheira Uso de pesticidas na atividade agrícola 

Áreas de interesse natural – S. Salvador do Mundo, Sr.ª de 
Lurdes, entre outras 

Presença de águas residuais de produção industrial 
(Trevões) 

Flora e fauna diversificada que potencia a exploração 
cinegética 

Fossas sépticas em alguns aglomerados urbanos para 
tratamento de águas residuais 

 

Quadro 1.2 - Abordagem Populacional 

POTENCIALIDADES  DEBILIDADES 

Sede de concelho é um polo de atração populacional Envelhecimento demográfico 

Fixação sazonal na maioria dos aglomerados urbanos Perda populacional em todos os aglomerados urbanos 

 Tendência para contínuo decréscimo populacional 

 Elevada dependência das populações idosas 

 Níveis baixos de escolarização 

 Contínua migração e emigração 

 

Quadro 1.3 - Abordagem Socioeconómica 

POTENCIALIDADES  DEBILIDADES 
Exploração dos recursos endógenos: Paisagem, Lazer, 
Cultura, Gastronomia & Vinhos 

40% da população residente é pensionista ou está a cargo 
da família 

Atividades com interesse económico: Vitivinicultura, 
Olivicultura e Turismo 

Emprego e recursos humanos pouco qualificados 

O trabalho representa cerca de 54% da população residente Baixa diversidade económica 

Terciarização acentuada do emprego do município 
Pouca oferta qualificada de unidades de alojamento 
turístico 

Denominação de Origem Controlada “Douro e Vinho do Porto” 
Pouco aproveitamento do enorme potencial turístico 
oferecido pelo património histórico, cultural e natural 

Condições naturais, culturais e paisagísticas para 
investimentos turísticos como o “touring”, turismo da 
natureza, turismo de saúde e bem-estar 

Posição modesta do sector secundário, com especial 
destaque para a indústria transformadora de bebidas 

5 Percursos terrestres, incluindo a Grande Rota dos Vinhos da 
Europa (GR14) 

Operadores turísticos insuficientes  

Produção de maçã na zona sul do concelho  

Marca registada: S. João da Pesqueira: Coração do Douro 
Vinhateiro  

 

 
  



 

Quadro 1.4 - Abordagem à Estrutura Urbana e Habitação 

POTENCIALIDADES  DEBILIDADES 
Concentração de 40% da população na sede de concelho e 
Ervedosa do Douro 

Reduzida oferta de habitação para arrendamento 

Boas condições de habitabilidade na sede de concelho, no que 
se refere à habitação, a transportes, equipamentos e serviços 

Fraco dinamismo na recuperação de edifícios antigos e de 
valor patrimonial 

Requalificação Urbana da Rua Direita e Praça da República  
Número elevado de edifícios degradados e devolutos nos 
núcleos dos aglomerados urbanos 

Requalificação urbana do centro histórico de Trevões 
Descaracterização do parque edificado devido a más 
intervenções no processo de reabilitação ou utilização de 
soluções arquitetónicas e construtivas dissonantes 

Dinâmica construtiva na sede de concelho 
Edificação dispersa promovendo a descaraterização da 
paisagem 

 
Novas construções ao logo das vias de acesso aos 
aglomerados e na periferia dos núcleos consolidados  

 
47% dos alojamentos são utilizados sazonalmente ou 
estão devolutos 

 
Instalações agroindustriais e adegas com soluções 
arquitetónicas e sistemas construtivos dissonantes  

 
Mono-funcionalidade habitacional na maioria dos 
aglomerados urbanos  

 
Subaproveitamento do investimento realizado na 
reabilitação urbana 

 

Quadro 1.5 - Abordagem ao Património Cultural 

POTENCIALIDADES  DEBILIDADES 

Património natural e paisagístico  
Património arquitetónico e vernacular em más condições, 
em ruína ou devoluto 

Concelho com maior área inserida na área classificada do ADV Fraca dinâmica na promoção dos recursos patrimoniais 

Santuário de S. Salvador do Mundo Muros de xisto em mau estado de conservação 

Museu do Vinho, Museu Etnográfico e de Arte Sacra em 
Trevões, Museu do Azeite na Espinhosa 

Dissonâncias na recuperação e conservação do património 
arquitetónico 

Existência de vários sítios arqueológicos com potencial de 
valorização  

Fraca sinalética direcional e interpretativa do património 
cultural, natural e construído 

Presença de património cultural, material e imaterial, e de 
elementos com grande valor etnográfico (lagares, vinha e 
azeite, moinhos, pombais, caminhos carreteiros e manchas de 
socalcos) 

Fraca dinamização dos recursos turísticos existentes 

Núcleos arquitetónicos rurais com interesse: Trevões, S. João 
da Pesqueira, Paredes da Beira, Pereiros, S. Xisto/Ferradosa 

 

Quadro 1.6 - Abordagem aos Equipamentos Coletivos e Serviços 

POTENCIALIDADES  DEBILIDADES 

Construção do Museu do Vinho de São João da Pesqueira 
Concentração de serviços e equipamentos na sede de 
concelho 

Existência de Lares e Centro de dia em S. João da Pesqueira, 
Ervedosa do Douro, Trevões, Riodades e Castanheiro do Sul 

Sobrelotação ou ausência de equipamentos de apoio social 
em alguns aglomerados urbanos 

Existência do parque municipal da Mata do Cabo 
Carências na prestação de serviços sociais face ao 
envelhecimento populacional 

Forte presença de associações com prestação de apoio 
domiciliário, à infância e 3ª idade 

Polidesportivos degradados ou abandonados 

Biblioteca Municipal em excelentes condições 
Áreas fluviais de recreio e lazer degradadas ou 
subaproveitadas nomeadamente a zona das Bateiras, 
Soutelo do Douro, Nagoselo do Douro e Ferradosa 

Oferta concentrada no aglomerado de S. João da Pesqueira do 
2º, 3º Ciclos e do Ensino secundário 

Ausência de projetos de ocupação alternativos para alguns 
equipamentos do 1º ciclo que foram encerrados 

Presença de Escola Profissional - Esprodouro Pouca oferta  turística, de animação e estruturas de apoio 

Rede de unidade móvel de saúde 
Espaços públicos desqualificados na maioria dos 
aglomerados urbanos 

Acesso a equipamentos desportivos e culturais com condições 
especiais à população jovem e idosos 

Má posição do Agrupamento de Escolas de S. João da 
Pesqueira no ranking Nacional de Escolas 

Acesso gratuito à rede WI-FI municipal nas várias freguesias 
Inexistência de serviços de atendimento permanente ou 
serviços de urgência básica  

 
  



 

Quadro 1.7 - Abordagem à Rede de Infraestruturas 

POTENCIALIDADES  DEBILIDADES 

Boa cobertura das redes de abastecimento de água e 
eletricidade (valores próximos dos 100%) 

A rede de drenagem de águas residuais no Sarzedinho, 
Casais do Douro, Ôlas e Riodades é assegurada por fossas 
sépticas 

Boa cobertura de saneamento embora com situações pontuais 
por resolver (nomeadamente nas zonas de edificações mais 
dispersas e construções novas)  

Inexistência de sistemas separativos de águas residuais e 
águas pluviais causando sobrecarga nos coletores 
existentes 

Boa taxa de cobertura na recolha de resíduos sólidos urbanos 
Reduzido aproveitamento do Rio Douro como canal de 
mobilidade, transporte e chegada de passageiros 

Boa taxa de cobertura da rede fixa de telecomunicações nos 
aglomerados urbanos mais populosos 

Fraca cobertura de telecomunicações móveis em algumas 
freguesias 

Aceitável estado de conservação da rede viária  EN 222-3 em mau estado de conservação 

Transporte escolar assegurado pela autarquia 
Estrangulamentos da EN 222 em Casais do Douro e 
Ervedosa do Douro 

 Fraca iluminação publica em alguns aglomerados urbanos 

 
Poucas condições de segurança na mobilidade pedonal em 
alguns aglomerados urbanos: ausência de passeios e/ou 
fracas condições de acessibilidade e mobilidade  

 Acessibilidades rápidas aos concelhos e distritos vizinhos 

 
Reduzido número de viagens dos transportes públicos 
entre os aglomerados urbanos menos populosos e 
distantes 

 Fraca e desequilibrada cobertura da rede de fibra ótica  

 
Fracas acessibilidades às principais vias rodoviárias (A24, 
A25, A4 e IP2) 

 Mau estado do cais fluvial da Ferradosa (Vale Figueira) 

 

Quadro 1.8 - Oportunidades e Ameaças 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Riqueza paisagística pela sua especificidade – área 
classificada Património Mundial 

Não concretização de acessibilidades do concelho às 
principais vias rodoviárias (A24, A25, A4 e IP2) 

Áreas de interesse natural – S. Salvador do Mundo, Sr.ª 
de Lurdes, frente do Rio Douro 

Condicionalismos decorrentes de Planos de ordem superior 

Flora e Fauna diversificada que potencia a exploração 
cinegética (caça e pesca desportiva) 

Pressões urbanísticas em solo rústico para instalação de 
atividades e construções dissociadas dos usos e potencial 
do solo 

Condições naturais, culturais e paisagísticas para 
investimentos turísticos de touring, turismo da natureza, 
turismo de saúde e bem-estar e atividades lúdicas e 
desportos radicais 

Contínua desertificação dos aglomerados com 
características marcadamente rurais 

Presença de vários exemplares arquitetónicos, 
arqueológicos e de conjunto com significativo valor 
patrimonial 

Riscos de erosão associada à destruição dos matos 
mediterrânicos e à produção agrícola intensiva 

Frente ribeirinha, das Bateiras à Ferradosa, com potencial 
para desenvolvimento de atividades associadas ao lazer e 
bem estar 

Dissonâncias paisagísticas de unidades agroindustriais 
instaladas em solo rústico 

Continuidade na valorização e aproveitamento dos 
recursos endógenos às atividades económicas existentes: 
vinhos, gastronomia, exportação de produtos de 
excelência, potenciando os investimentos do mercado 
internacional 

Risco da continuidade de desertificação dos núcleos 
urbanos mais antigos em todos os aglomerados urbanos 
 

Programa Norte 2020 – eixo prioritário para valorização do 
património cultural e natural no contexto de estratégias 
regionais distintivas de desenvolvimento turístico e a 
promoção da qualidade ambiental, urbanística e 
paisagística dos territórios de baixa densidade e de 
ocupação dispersa 

Destruição da galeria ripícola das margens do rio Douro 
devido a algumas ações intrusivas do uso do solo e pelo 
aumento da navegabilidade no rio Douro 

Canal fluvial para transporte de passageiros e de 
mercadorias 

Riscos associados aos incêndios florestais, que resultam 
na destruição de povoamentos florestais e que colocam 
em risco pessoas, bens e o património natural 

Promoção de políticas de reabilitação urbana e 
oportunidade de acesso a fundo reembolsável tipo 
“Jessica” para apoio à reabilitação do edificado privado 

Projeções demográficas que preveem uma redução da 
população ativa 

Exploração e promoção dos recursos endógenos de 
elevada qualidade 

Continuidade de fracos serviços de telecomunicações 
móveis em alguns pontos do concelho 

Promoção do uso dos espaços naturais e verdes através da 
instalação de equipamentos de apoio ao seu usufruto 

 

  



 

Do que atrás se refere, e em concordância com os objetivos que fundamentaram o processo de 

revisão do PDM, decorrem os seguintes objetivos gerais da proposta do Plano: 

a) A proteção do ambiente e a salvaguarda do património paisagístico, histórico e cultural, 

enquanto valores de fruição e potenciais promotores de novas atividades económicas; 

b) A reestruturação espacial do território municipal, como suporte das diferentes dinâmicas de 

povoamento, de modo a evitar a dispersão territorial e a preservar a identidade concelhia; 

c) A afirmação do concelho como espaço territorial de qualidade; 

d) O reforço da sustentabilidade dos recursos disponíveis; 

e) A reabilitação urbana como um novo paradigma do ordenamento territorial; 

f) A promoção do turismo nas suas diferentes vertentes: de rio, de natureza, desportivo e de 

promoção do património construído, do património cultural e imaterial; 

g) A afirmação de S. João da Pesqueira como um concelho atrativo a nível empresarial através 

da valorização dos recursos endógenos. 

Avaliados os fatores descritos anteriormente, os objetivos gerais do Plano foram articulados com a 

estratégia de desenvolvimento preconizada para o concelho de S. João da Pesqueira, que com base 

na experiência decorrente de mais de 20 anos de aplicabilidade do PDM ao território concelhio, assim 

como com a consideração dada às aspirações e necessidades da população que foram sendo 

conhecidas durante todo este período do processo de revisão, permitiram a definição dos objetivos 

estruturais de proposta de Plano que se traduzem nos seguintes vetores estratégicos de 

desenvolvimento: 

1. Valorização e Proteção do Património Ambiental, Paisagístico, Natural e Cultural – Promoção 

da sustentabilidade da paisagem e prevenção de riscos naturais; 

2. Desenvolvimento Territorial e Competitividade – Dinamização Económica – indústria, turismo 

e património; 

3. Estruturação e Requalificação Urbana; 

4. Atividade, Emprego e Qualificação Humana; 

5. Acessibilidades, Transportes e Energia. 

A articulação e conjugação destes vetores traduziram-se em grandes áreas de intervenção 

consideradas prioritárias e estratégicas, nomeadamente a dinamização económica, a construção e 

qualificação de infraestruturas, equipamentos e ação social, e a qualificação da estrutura urbana, 

ambiente e património. 

Os objetivos específicos foram delineados e estruturados através de princípios e normas de base 

prospetiva que irão refletir-se na proposta concretizada do Plano Diretor Municipal. 

Apresentam-se abaixo os quadros diferenciados por áreas de intervenção e que sintetizam as ações 

que sustentam a proposta do Plano. 



 

Quadro 1.9 - Solo Urbano 

Conter a expansão urbana e redefinir perímetros urbanos, adequando-os aos novos 
paradigmas de ordenamento e às dinâmicas de ocupação do território; 

Implementar condições para a reabilitação urbana, definindo áreas centrais dos 
aglomerados urbanos com potencial para a reabilitação, assim como a concretização da 
delimitação de duas Áreas de Regeneração Urbana (ARU) e da continuidade em vigor dos 
Planos de Pormenor (PP) de Casais do Douro e Vale de Figueira; 

Promover o correto planeamento e distribuição das funções urbanas, contribuindo para a 
sustentabilidade dos aglomerados, para a rentabilização das infraestruturas e equipamentos 
e para a qualidade ambiental. 

 

Quadro 1.10 - Estrutura Natural 

Em articulação com a(s) entidade(s) da tutela, promover e regular o uso sustentável do Rio 
Douro e das suas margens, procurando implementar projetos de valorização da frente 
ribeirinha, a articular com o processo de revisão do POARC, gerando condições para que 
este espaço se torne numa mais-valia paisagística e funcional do território, através de 
criação de espaços preparados para receber atividades lúdicas, desportivas e de 
contemplação da paisagem; 

Salvaguardar áreas naturais sensíveis e corredores ecológicos, assegurando a articulação 
entre as estruturas ecológicas e naturais regionais e locais; 

Implementar ações de valorização paisagística e turística em áreas com outros usos ou 
recursos associados, nomeadamente usos religiosos, recursos patrimoniais, culturais e/ou 
naturais; 

Garantir a preservação, manutenção e valorização das rotas temáticas presentes no 
território, bem como dos percursos e trilhos pedonais existentes e propostos; 

Promover a recuperação ambiental de áreas cujas atividades se encontrem desativadas ou 
que do ponto de vista das dissonâncias paisagísticas afetem a qualidade da paisagem, por 
exemplo a zona envolvente à barragem da Valeira ou as áreas de exploração geológica de 
Várzea de Trevões e de Paredes da Beira. 

 

Quadro 1.11 - Solo Rústico 

Reforçar a aposta na oferta turística e nas atividades associadas à promoção do património 
cultural e natural, criando condições para a instalação em solo rústico de unidades de 
alojamento ou atividades e/ou serviços de promoção, concretizadas tanto pela delimitação 
de áreas programadas como também pela maior flexibilização das normas de uso e 
ocupação do solo; 

Regular a instalação de unidades agroindustriais e promover o correto enquadramento 
destas na paisagem; 

Garantir a preservação e defesa dos solos com aptidão natural ou agrícola, pecuária ou 
florestal, restringindo-se a sua afetação a outras utilizações apenas quando tal for 
comprovadamente necessário. 

Recorrendo aos instrumentos de gestão e planeamento territorial, pretende-se promover o 
correto ordenamento e equilíbrio ambiental dos diferentes usos, práticas e atividades 
instaladas em solo rústico. 

  



 

Quadro 1.12 - Atividades Económicas 

- Criar condições para a ampliação do parque industrial e empresarial de S. João da 
Pesqueira, promovendo, quer a mobilização das instalações de empresas do território 
concelhio para a sede de concelho, quer a criação de novas empresas promotoras de 
produtos de excelência e inovadores; 

Criar condições para o fortalecimento da base económica local, promovendo 
sustentadamente a instalação de atividades económicas no território concelhio, seja sob a 
forma regulamentar no solo rústico, seja em espaços específicos distribuídos pelo território 
(espaços de atividades industriais); 

Apoio à implementação do projeto “Pesqueira Empreende”, projeto que pretende ser 
mobilizador na captação de novos investimentos e produtos, com especial aposta para o 
marketing digital e design de produto. 

 

Quadro 1.13 - Património 

Promover a classificação e preservação do património cultural, apostando na conservação 
de valores materiais e imateriais cuja salvaguarda é necessária e assegurar; 

Promover a reabilitação do património edificado, perspetivando a sua valorização e 
preservação da autenticidade, quer se trate de exemplares isolados ou de conjuntos 
representativos da arquitetura, vivências, atividades e culturas locais; 

Promover a continuidade da aplicação de medidas de proteção, de intervenção e de 
valorização dos espaços arqueológicos do território municipal, tanto nos espaços que já 
viram aplicadas estas ações, quer naqueles que se encontram inventariados e priorizados. 

  



 

2. Relação com outros Instrumentos de Gestão Territorial e 
Programas Específicos 

No n.º 4 do artigo 76º do RJIGT estabelece-se que a elaboração de planos municipais obriga a 

identificar e a ponderar os programas, os planos e os projetos, com incidência na área em causa, 

considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, por forma a assegurar as 

necessárias compatibilizações. Considerou-se também que o Programa Operacional Regional do 

Norte - 2020 fornece contributos relevantes a considerar no enquadramento das estratégias e 

políticas regionais a implementar a nível municipal. 

Para além dos IGT’s que serão enquadrados neste capítulo, prevalecem em vigor no território 

municipal dois Planos de Pormenor de Salvaguarda, um no aglomerado urbano de Casais do Douro 

e o outro no aglomerado urbano de Vale de Figueira. Estes planos foram publicados em Diário da 

Republica, com o Aviso n.º 18270/2008 para o aglomerado urbano de Casais do Douro, e com o 

Aviso n.º 18396/2008 para o aglomerado urbano de Vale de Figueira. 

Assim, no território municipal estão em vigor os seguintes instrumentos ou programas de âmbito 

supramunicipal: 

1- Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

2- Programa Operacional da Região Norte (NORTE 2020); 

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

4- Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua-Carrapatelo (POARC)  

5- Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro (PGBH Douro - RH3) 

6- Plano Regional de Ordenamento Florestal - PROF Douro 

7- Plano Rodoviário Nacional - PRN 2000 

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

9- Turismo 2020 e 2027 

10- Plano de Pormenor de Salvaguarda de Casais do Douro  

11- Plano de Pormenor de Salvaguarda de Vale de Figueira  

2.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PNPOT define as grandes opções para a estratégia nacional e determina aquelas que serão as 

orientações e medidas que devem ser mais aprofundadas e refletidas no Plano Regional de 

Ordenamento do Território (PROT), estabelecendo consequentemente as diretrizes e orientações 

estratégicas a implementar nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).  



 

No relatório do PNPOT, publicado através da Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro e retificado pela 

declaração n.º 80-A, de 7 de setembro de 2007, são enunciados os principais objetivos estratégicos, 

numa visão prospetiva para o País, e que se resumem nos seguintes pontos: 

• Estruturar o território nacional de acordo com o modelo e a estratégia de desenvolvimento 

económico-social sustentável do País, promovendo uma maior coesão territorial e social, bem 

como a adequada integração em espaços mais vastos, considerando as questões fronteiriças, 

ibéricas, europeias e transatlânticas; 

• Estimular o desenvolvimento local e regional, garantindo a equidade no acesso a 

infraestruturas, equipamentos coletivos e serviços de interesse geral essenciais para a 

melhoria da qualidade de vida das populações e para a competitividade das empresas; 

• Salvaguardar e valorizar os recursos naturais e promover a sua utilização sustentável, bem 

como garantir a proteção dos valores ambientais e do património natural, paisagístico e 

cultural; 

• Definir princípios, orientações e critérios que promovam formas de ocupação e transformação 

do solo pelas atividades humanas compatíveis com os valores subjacentes aos objetivos 

referidos nos pontos anteriores; 

• Compatibilizar opções políticas e instrumentos de gestão territorial, incluindo os de âmbito 

sectorial, promovendo a coerência vertical entre os níveis nacional, regional e local.  

As principais orientações para a elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do Território 

consubstanciam-se no seguinte:  

• Definição das estruturas ecológicas de forma coerente e compatível com as estruturas 

ecológicas definidas nos PROT;  

• Articulação com os Planos de Gestão Florestal;  

• Implementação da estratégia definida para os recursos hídricos através da articulação de 

objetivos definidos no Plano Nacional da Água e nos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica;  

• Relativamente aos recursos geológicos, atualização do cadastro e criação de áreas de reserva 

e áreas cativas para a respetiva gestão racional, bem como, monitorização e fiscalização da 

extração;  

• Implementação de medidas que motivem a mobilidade sustentável, incentivando a utilização 

do transporte público e de modos suaves;  

• Definição, classificação e gestão de áreas de paisagem protegida;  

• Articulação do ordenamento com a Avaliação Ambiental Estratégica;  



 

• Definição para os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, das áreas de 

perigosidade, os usos compatíveis, as medidas de prevenção e de mitigação dos riscos em 

causa;  

• Integração da rede ferroviária na rede ibérica e europeia de passageiros e mercadorias;  

• Articulação da rede viária macro (IP e IC) com a rede viária micro, o que poderá implicar a 

consolidação de uma rede de itinerários regionais agregados a um conjunto de variantes e 

circulares aos centros urbanos;  

• Promoção de planos de mobilidade intermunicipais incentivadores da articulação entre centros 

urbanos contíguos;  

• Reforço da componente estratégica dos PDM, integrando as opções da forma de 

desenvolvimento urbano e da respetiva dimensão;  

• Aplicação de mecanismos de execução e perequação nos IGT, garantindo a devida priorização 

na programação e autossustentabilidade financeira;  

• Reordenamento das redes de educação garantindo a adequabilidade às dinâmicas e a 

respetiva eficiência;  

• Promoção da diversidade tipológica e funcional, tendo como objetivo o combate à segregação 

social, designadamente das minorias étnicas e imigrantes;  

• Reforço da reabilitação por oposição à construção;  

• Promoção de oferta racional de equipamentos, adequada às necessidades do território; 

• Integração de medidas que visem a equidade na acessibilidade e mobilidade, designadamente 

através da eliminação de barreiras físicas existentes nas infraestruturas de transporte e 

através da inclusão de medidas de segurança nos planos de infraestruturas viárias;  

• Promoção da intermodalidade;  

• Articulação do ordenamento do território com as políticas de mobilidade e com a rede de 

transportes (relacionando os locais de emprego, equipamentos e serviços com as áreas 

residenciais, e definindo os circuitos das mercadorias desde os locais de produção aos locais 

de comercialização);  

• Avaliação e monitorização das dinâmicas territoriais. 

Relativamente às opções para o desenvolvimento do território do Douro e Alto de Trás os Montes, o 

PNPOT enumera os seguintes pontos estruturais: 

• Inserir grandes redes de transportes internacionais, concluindo os principais IP’s que servem 

a região; 



 

• Desenvolver o cluster turismo, explorando as múltiplas potencialidades existentes: Património 

Mundial – Douro vinhateiro, Rio Douro, quintas, solares, paisagens e identidade cultural das 

aldeias e pequenas cidades, termalismo, produtos de qualidade; 

• Reforçar o sistema urbano, potenciando os eixos IP3 e IP4, incluindo centralidades potenciais 

num quadro de cooperação intermunicipal e de qualificação das cidades; 

• Reforçar a cooperação transfronteiriça, promovendo a cooperação interurbana para liderar 

projetos de valorização do território transfronteiriço e de exploração dos mercados de 

proximidade; 

• Proteger os produtos regionais de qualidade, preservando os territórios e o quadro ambiental 

da sua produção, nomeadamente o Vinho do Porto, produto único com marca de prestigio 

mundial; 

• Organizar uma rede de centros de excelência em espaço rural, notáveis pela qualidade do 

ambiente e do património, pela genuinidade e qualidade dos seus produtos, pela 

sustentabilidade de práticas de produção e pelo nível dos seus serviços acessíveis á 

população; 

• Acelerar os planos de ordenamento das áreas protegidas, transformando-as em elementos 

estratégico de desenvolvimento territorial; 

• Assegurar a sustentabilidade dos serviços coletivos e de administração numa ótica de 

equidade social e de combate ao despovoamento, reforçando a dimensão funcional dos 

principais aglomerados numa perspetiva de especialização, complementaridade e cooperação. 

Efetivamente, a proposta de revisão procura ir ao encontro destas orientações, destacando-se a 

aposta na oferta turística do concelho, com a criação de novas áreas de localização de espaços de 

recreio e lazer, que visam assegurar o acolhimento de novas atividades lúdicas e complementares, 

que irão, de uma forma equilibrada, valorizar o património e o ambiente e que irão contribuir para 

um novo desenvolvimento económico do concelho.  

Esta aposta no desenvolvimento de projetos associados ao património natural e cultural existente, 

alia-se à proteção dos produtos regionais de qualidade promovendo o aparecimento de novos 

produtos provenientes dos recursos endógenos tais como o mel, o azeite, a maçã ou a cortiça. 

Encontram-se também previstas orientações e normas que promovam a reabilitação urbana, que 

com o ordenamento do solo urbano proposto, permitam no futuro salvaguardar a imagem e a 

identidade dos aglomerados durienses. Por outro lado, no que diz respeito ao ordenamento do solo 

rústico, há uma aposta na proteção dos recursos naturais, nas áreas florestais e na conservação da 

natureza, para além da agricultura, assente na vinha, no olival, na produção de maçã, atividades de 

grande relevância em termos económicos e sociais. 



 

2.2. Programa Operacional da Região Norte (NORTE 2020) 

A estratégia do Programa Operacional Regional do Norte pretende “contribuir para a prossecução da 

estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para a coesão 

económica, social e territorial”. 

O programa apresenta-se “como um importante contributo para a estratégia de desenvolvimento 

regional” na medida em que define um conjunto de eixos prioritários de intervenção financeira que 

serão alavancas para que em 2020 a região Norte seja “capaz de gerar um nível de produção de 

bens e serviços transacionáveis que permita recuperar a trajetória de convergência a nível europeu, 

assegurando, de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da sua população”. 

A região Norte tem sido marcada por um aprofundamento de um “dualismo estrutural do sistema 

territorial”, estando de um lado a “Região Urbana Metropolitana” e do outro as áreas rurais 

caracterizadas pelo envelhecimento e pelo êxodo populacional. 

A recessão económica caracterizada pela redução generalizada da atividade económica, do emprego 

e do bem-estar social, foi também potenciadora de algumas assimetrias, às quais as empresas, 

instituições e políticas públicas procuraram dar resposta. Esta última tem vindo a dotar a região norte 

dos instrumentos necessários à conceção de um novo modelo económico, onde emergem novos 

setores competitivos e onde se desenvolvem novas vantagens comparativas nas atividades ditas 

tradicionais. 

O programa NORTE 2020 caracteriza a região norte pelo peso importante da indústria na sua 

estrutura económica embora com preponderância de setores de baixa e média-baixa intensidade 

tecnológica e identifica também um “processo de terciarização, nomeadamente pelo aumento do 

setor dos serviços, destacando-se a emergência dos serviços mais intensivos em conhecimento, bem 

como o turismo, que tem registado um crescente dinamismo, como uma atividade com um forte 

potencial de crescimento, de valorização económica de recursos endógenos e de criação de 

emprego”. 

Assim será imprescindível “prosseguir políticas de desenvolvimento sustentável que valorizem os 

ativos existentes, em particular a base económica urbana, o património histórico-cultural, os recursos 

turísticos e estimulem o aparecimento de novas atividades económicas com impacto sobre a 

atratividade urbana”. 

É também um dos objetivos da política de desenvolvimento rural para a região norte a ocupação 

sustentável dos territórios rurais e de mais baixa densidade passando a sua sustentabilidade pela 

valorização económica dos seus diversos usos, tendo o turismo um papel essencial, nas suas 

múltiplas vertentes. 



 

O programa reforça ainda que “os espaços rurais e de baixa densidade da região norte são detentores 

de um importante património (paisagístico, histórico, cultural ou natural) que importa preservar, 

promover e valorizar, o que pressupõe também uma abordagem das políticas de desenvolvimento 

rural pelo lado do mercado e, assim, pela promoção do crescimento da produção de bens e serviços 

transacionáveis”. 

Neste Programa Operacional a arquitetura do sistema urbano regional que enquadra as intervenções 

no âmbito da política de cidades estrutura-se em cinco níveis hierárquicos, estando S. João da 

Pesqueira no nível 5 “Centro Estruturante Municipal”. 

O POR Norte reforça que “a ocupação sustentável dos territórios rurais e de mais baixa densidade é 

um dos objetivos da política de desenvolvimento rural para a RN. A sustentabilidade destes territórios 

passa pela valorização económica dos seus diversos usos, tendo o turismo um papel essencial, nas 

suas múltiplas vertentes – lazer, caça, pesca, etc”. 

A abordagem integrada de desenvolvimento territorial, passará por “promover estratégias de 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) que permitam aprofundar experiências de 

diversificação das economias de base rural bem como de promoção da inovação social, na resposta 

a problemas de pobreza e de exclusão social em territórios urbanos e de baixa densidade”. 

Com base na leitura dos princípios orientadores apontam-se os eixos prioritários com especial 

destaque para o Eixo 4 com objetivos específicos na promoção da valorização do património cultural 

e natural no contexto de estratégias regionais distintivas de desenvolvimento turístico e a promoção 

da qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos territórios de baixa densidade e de ocupação 

dispersa enquanto fator de diferenciação e afirmação regional.  

No Eixo 5 relativo ao sistema urbano destaca-se o objetivo da promoção da qualidade ambiental, 

urbanística e paisagística dos centros urbanos de nível hierárquico superior enquanto fator de 

estruturação territorial, do bem-estar social e de competitividade de regional.  

No Eixo prioritário 6 destaca-se a valorização económica de recursos endógenos em espaços de baixa 

densidade, através da dinamização de estratégias específicas de promoção da competitividade 

territorial.  

O Eixo prioritário 8 permite que se prossiga com a requalificação e modernização das instalações de 

educação pré-escolar, dos ensinos básico, secundário e superior e dos equipamentos de formação 

profissional, colmatando situações deficitárias e melhorando as condições para a educação, o ensino 

e a formação profissional, em complemento das ações de melhoria da qualidade do sistema. 



 

Estas medidas estão consideradas na proposta do Plano. No que se refere ao plano económico 

potenciam-se novos setores competitivos desenvolvendo, através das vias tradicionais, novas 

vantagens e produtos inovadores.   

É também dada extrema importância à indústria, associada às atividades agrícolas, e ao processo 

de terciarização, nomeadamente o turismo através da oportunidade estimulada pelo potencial de 

crescimento e de valorização económica dos recursos endógenos e criação de emprego. 

Os eixos 4 e 5 são também considerados, promovendo a ocupação sustentável do território através 

da valorização dos seus usos, sendo mais uma vez o turismo detentor de um papel essencial na 

valorização do património cultural e natural no contexto das estratégias regionais. 

2.3. Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 

Vinhateiro (PIOT ADV) 

O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro foi aprovado e 

publicado através da R.C.M. n.º 150/2003, de 22 de setembro, abrangendo 13 municípios, entre os 

quais São João da Pesqueira, que se comprometeram formalmente a transpor para a disciplina dos 

respetivos PDM os princípios essenciais e as regras previstas no âmbito deste Plano referentes, 

respetivamente, à área a classificar e à zona complementar.   

No sentido de enquadrar e adotar a proposta de qualificação do solo, bem como as orientações 

normativas estabelecidas, faz-se aqui um resumo do modelo de organização do território 

preconizado, bem como das orientações e recomendações formuladas por este Plano para os Planos 

Diretores Municipais.   

Uma vez que o regime de uso do solo é definido ao nível dos PMOT, considera-se que o PIOT deve 

definir as diretrizes para o estabelecimento do regime do uso do solo em articulação com a definição 

das redes intermunicipais de infraestruturas, de equipamentos, de transportes e de serviços e os 

padrões mínimos e objetivos a atingir em matéria de qualidade ambiental. Em função dos objetivos 

específicos do PIOT-ADV, os padrões de qualidade ambiental estão consagrados através da 

identificação das medidas de intervenção na paisagem, enfatizando o condicionamento das práticas 

agrícolas no respeitante à vinha e também ao olival e às matas.  

Com a inscrição na Lista do Património Mundial, o ADV foi classificado como Monumento Nacional. 

Desta forma, o território do ADV passou a constituir uma servidão administrativa sob a tutela da 

Secretaria de Estado da Cultura, correspondendo a ZEP ao limite aproximado da RDD. 

Síntese das orientações estratégicas:  



 

a) Reforçar o impedimento da destruição dos socalcos e muros de pedra seca e incentivar a sua 

preservação e recuperação;  

b) Garantir a manutenção do peso dos matos e matas no mosaico da paisagem e incentivar a 

sua preservação;  

c) Condicionar a armação do terreno para plantação de vinha em função da salvaguarda da 

qualidade e diversidade da paisagem, tendo presente as ocorrências negativas verificadas nos 

últimos 11 anos;  

d) Para cada dissonância, estabelecer os procedimentos necessários à sua eliminação ou 

mitigação, o que passa também por contrariar novas edificações dispersas, promovendo a 

concentração;  

e) Investir na formação sobre o significado e as implicações da inscrição do ADV na Lista do 

Património Mundial dos viticultores, dos operadores de máquinas e dos técnicos da 

administração pública regional do Douro;  

f) Estudar o modelo e a viabilidade da introdução de um sistema de fiscalização credível e aceite 

pelos atores do ADV;   

g) Estudar e propor uma reformulação da política fiscal que contribua para atenuar as injustiças 

sociais que se introduzem com a salvaguarda de um Bem de Valor Universal Excecional 

condicionador do uso, da ocupação e das transformações do solo;  

h) Garantir uma liderança e gestão estratégica do Bem Classificado. 

Este plano integra também um Programa de Ação Territorial que visa incentivar e apoiar intervenções 

específicas de qualificação, valorização e promoção do património, onde se definiram objetivos 

estratégicos e os objetivos específicos seguintes: 

a) Preservação e valorização da paisagem; 

b) Preservação e valorização do património cultural do ADV (vernacular, arqueológico e 

imaterial); 

c) Preservação e valorização do património natural (flora e fauna); 

d) Preservação e valorização dos espaços públicos e aglomerados urbanos; 

e) Integração na paisagem de construções para habitação e fins económicos; 

f) Valorização e integração na paisagem de pedreiras, áreas envolventes das barragens, cais de 

acostagem, infraestruturas destinadas à produção e transporte de energia e outras intrusões; 

g) Divulgação, reconhecimento e apropriação pública (nacional e internacional) dos valores 

identitários do ADV-Património Mundial; 

h) Apropriação dos valores da inscrição UNESCO pelos residentes e atores do território; 

i) Apoio a atividades de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+i), com impacto 

económico no território; 



 

j) Difusão do conhecimento pelos atores do território; 

k) Fomento da competitividade, a internacionalização e sustentabilidade do setor vitivinícola; 

l) Fomento da competitividade, internacionalização e sustentabilidade do turismo; 

m) Fomento de atividades complementares (produtos agrícolas, artesanato, produtos locais). 

A proposta do Plano, orientada pelos objetivos específicos definidos no PIOT ADV, assegura a 

transposição das considerações e normas para a área classificada Património da Humanidade, cuja 

representação está traduzida nas peças fundamentais e que constituem o Plano.  

Algumas recomendações definidas no PIOT ADV, nomeadamente as que requerem uma escala mais 

aproximada e pormenorizada no que se refere à qualidade arquitetónica e a soluções construtivas, 

deverão ser refletidas em futuros regulamentos de apoio à gestão urbanística e na elaboração de 

Planos de Pormenor devidamente enquadrados nas regras definidas nesta proposta de PDM. 

2.4. Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro (PGBH Douro - RH3) 

O Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro, publicado na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 16-C/2013, de 22 de março, e atualmente em revisão, constitui-se como um instrumento de 

natureza sectorial de planeamento dos recursos hídricos e visa a gestão, a proteção e a valorização 

ambiental e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integrada na região hidrográfica 

do Douro.  

O PGBH Douro obedeceu à Diretiva-Quadro da Água (DQA), à Lei da Água e a toda a legislação em 

vigor no que se refere ao regime da utilização dos recursos hídricos e ao regime económico e 

financeiro da utilização dos mesmos. 

Nos termos da lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 

130/2012, de 22 de junho foi elaborada uma versão provisória do Plano Nacional da Água, onde são 

definidas as grandes opções estratégicas da política nacional da água, a aplicar pelos Planos das 

Regiões Hidrográficas para o período de 2016-2021 e respetivos programas de medidas que lhe estão 

associados. 

Compete à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. assegurar a proteção, o planeamento e o 

ordenamento dos recursos hídricos e promover o uso eficiente da água e o ordenamento dos seus 

usos através da gestão, implementação e avaliação do PGBH Douro. 

São propostas 122 medidas, que complementam 94 medidas previstas noutros planos ou estratégias 

já aprovadas, correspondendo a um total de 216 medidas. No programa de medidas estas 

encontram-se tipificadas em medidas de base e medidas complementares. As medidas de base são 

enquadradas nos programas operacionais (1) de redução da contaminação tópica (REDUZIRTOP), 



 

(2) de redução da poluição difusa (REDUZIRDIF), (3) na requalificação hidromorfológica 

(RESTAURAR), (4) na proteção das massas de água (PROTAGUA), (5) na valorização energética 

(VALENER), na (6) monitorização das massas de água e controlo de emissões (MONITORAR), (7) no 

condicionamento de utilizações em perímetros de proteção (PROTEGER) e (8) na prevenção ou 

redução do impacte de poluição acidental, riscos de cheias e inundações, de secas e de rotura de 

infraestruturas hidráulicas (PREVENIR). 

Do programa PREVENIR destacam-se ainda algumas medidas complementares e que visam a 

prevenção e a proteção contra riscos de cheias e inundações, de secas e de rotura de infraestruturas 

hidráulicas, designadamente (1) o uso eficiente da água e recuperação de custos (VALORAGUA), (2) 

a capacitação e ações administrativas, económicas e fiscais (CAPACITAR), (3) a proteção e 

valorização das águas (CONSERVAR), (4) os projetos de obras para garantir o abastecimento de 

água para os diferentes usos (ABASTECER), (5) a elaboração e aplicação de códigos de boas práticas 

e projetos educativos (SENSIBILIZAR), (6) os projetos de reabilitação (REABILITAR) e (7) a recarga 

artificial de aquíferos (AQUÍFERO). 

A articulação dos objetivos estratégicos com a proposta de Plano traduz-se: 

• Na definição de categorias de solo rústico que contribuem para a proteção e valorização dos 

recursos hídricos, nomeadamente os Espaços Naturais, que integram as áreas com maior 

valor natural e as zonas sujeitas a regimes de salvaguarda mais exigentes, bem como as 

áreas de reconhecido interesse natural e paisagístico; 

• Na delimitação da Estrutura Ecológica Municipal, onde estão presentes as áreas com valores 

naturais e sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental, tanto na ótica do 

suporte à vida natural como às atividades humanas, e cujo objetivo é garantir a manutenção, 

a funcionalidade e a sustentabilidade dos sistemas biofísicos, nomeadamente o ciclo da água, 

assegurando, desta forma, a qualidade e a diversidade das espécies, dos habitats, dos 

ecossistemas e das paisagens; 

• Na identificação dos riscos naturais e das zonas ameaçadas pelas cheias;  

• Na delimitação dos diferentes sistemas biofísicos da REN estreitamente associados aos 

recursos hídricos, nomeadamente leitos de cursos de água, cabeceiras de linhas de água, 

zona de proteção às albufeiras e respetivas faixas de proteção. 

2.5. Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua-Carrapatelo (POARC)  

Ratificado com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2002, de 23 de Março, 

publicada no D.R. n.º 70, I Série-B, este plano visa (a) definir regras de utilização do plano de água 

e das zonas de proteção das albufeiras, (b) promover a maximização do uso do recurso água e das 



 

zonas de proteção, diversificando a estrutura produtiva duriense, numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável, (c) compatibilizar os usos e atividades existentes ou a criar e instalar, 

(d) definir estratégias de atuação, conjugando as ações e atividades das entidades públicas e 

privadas, (e) promover o uso da área de intervenção tendo em atenção as suas especificidades e a 

sua capacidade de carga, (f) identificar áreas para prática de atividades de recreio e lazer, (g) criar 

infraestruturas de recreio e lazer, (h) articular as orientações do POARC com as demais orientações 

em matéria de ordenamento do território. 

Ao nível do ordenamento, o POARC define os seguintes espaços:  

a) Espaços naturais e de valor paisagístico; 

b) Espaços florestais; 

c) Espaços agrícolas; 

d) Espaços urbanos; 

e) Espaços turísticos; 

f) Espaços industriais e unidades industriais dispersas. 

O Plano prevê ainda 17 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, mas nenhuma delas está 

localizada no concelho de S. João da Pesqueira. 

De acordo com as orientações estabelecidas na Lei de bases gerais da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), será nos planos 

territoriais de âmbito intermunicipal e municipal que o regime do uso do solo é fixado, através da 

sua classificação e qualificação, passando, apenas planos desta natureza, a vincular direta e 

indiretamente os particulares. 

Foram integradas na proposta de Plano as normas relativas aos regimes de salvaguarda de recursos 

e valores naturais diretamente vinculativas dos particulares, tendo-se paralelamente revelado 

importante a posição crítica da qualificação de solo definida no POARC, dado a qualificação de 

“espaços naturais” em todo o território abrangido pelo plano não ser coincidente com os usos 

presentes no território. Com esta reflexão sobre o conteúdo do POARC e equacionando que este será 

alvo de revisão, considera-se pertinente que o Município apresente sugestões e contributos no 

sentido de ver salvaguardadas questões que se prendem com as regras a respeitar na área do 

POARC.  

2.6. Plano Regional de Ordenamento Florestal - PROF Douro 

Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei de Bases da Política Florestal, aprovada 

pela Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto, nomeadamente os relativos à organização dos espaços 

florestais, determinam que o ordenamento e gestão florestal se fazem através de planos regionais 



 

de ordenamento florestal (PROF), cabendo a estes a explicitação das práticas de gestão a aplicar aos 

espaços florestais, manifestando um carácter operativo face às orientações fornecidas por outros 

níveis de planeamento e decisão política. 

Sendo instrumentos sectoriais de gestão territorial, os PROF assentam numa abordagem conjunta e 

interligada de aspetos técnicos, económicos, ambientais, sociais e institucionais, envolvendo os 

agentes económicos e as populações diretamente interessadas, com vista a estabelecer uma 

estratégia consensual de gestão e utilização dos espaços florestais. Neste contexto, o PROF assume-

se como o instrumento de planeamento privilegiado que defende os interesses do sector florestal 

para os outros instrumentos de gestão territorial, em especial os planos especiais de ordenamento 

do território (PEOT) e para os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), no que 

respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, dado que 

as ações e medidas propostas nos PROF são integradas naqueles planos.  

O concelho de São João da Pesqueira encontra-se abrangido no PROF do Douro, por duas sub-regiões 

homogéneas: Douro e Beira Douro. 

De acordo com o artigo 15º do Decreto Regulamentar 4/2007 de 22 de janeiro, a função principal 

de desenvolvimento da sub-região homogénea Beira Douro prende-se com a proteção, produção e 

conservação de habitats, de espécies da fauna e flora e de geomonumentos, tendo por base os 

seguintes objetivos específicos que se enquadram na área geográfica do plano: 

a) Recuperar áreas extremamente degradadas, recorrendo a arborizações adaptadas que 

induzam o restabelecimento da capacidade bioprodutiva. 

b) Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem-adaptadas e com bom potencial 

produtivo; 

c) Reconverter manchas contínuas de pinheiro bravo, para um mosaico florestal diversificado e 

compartimentado; 

d) Angariar novas áreas para a floresta (áreas agrícolas marginais); 

e) Recuperar áreas ardidas; 

f) Desenvolver o ordenamento cinegético; 

g) Expandir a atividade piscatória nas águas interiores; 

h) Dinamizar a atividade apícola; 

i) Promover a produção da castanha; 

j) Minimizar os ataques de processionária em pinheiro bravo e controlar a disseminação das 

doenças da tinta e cancro no castanheiro. 

No artigo 17º do mesmo Decreto, a sub-região homogénea do Douro tem como principal função o 

desenvolvimento do recreio, enquadramento e estética da paisagem, da silvopastorícia, caça e pesca 

nas águas interiores e da proteção, e estão estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 



 

a) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro e azinheira, com função de 

proteção das encostas; 

b) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, com função de produção de 

cortiça; 

c) Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na escolha das espécies, em situações de 

elevado risco de erosão; 

d) Desenvolver o ordenamento cinegético; 

e) Potenciar e expandir o ordenamento aquícola; 

f) Controlar e amenizar os processos relacionados com a desertificação. 

g) Garantir um mosaico paisagístico diversificado, compatibilizando as atividades florestais e 

vitivinícolas; 

h) Expandir a produção de alguns produtos associados, nomeadamente o medronho e mel; 

i) Certificar a gestão florestal sustentada do sobreiro. 

De acordo com o artigo 27.º e 29.º do PROF DOURO na sub-região homogénea Beira Douro e Douro 

são aplicadas normas de intervenção generalizada a toda a sub-região e normas de intervenção 

específica a zonas determinadas pela sua especificidade.” 

No que se refere às normas de intervenção generalizada consideraram-se as normas gerais de 

silvicultura, as normas de silvicultura preventiva, as normas contra agentes bióticos e as normas de 

recuperação de áreas degradadas. 

Relativamente às normas de silvicultura de acordo com a hierarquia funcional na sub-região 

homogénea Beira Douro consideraram-se as normas de silvicultura por função de proteção, de 

produção e de conservação de habitats, de espécies da fauna e flora e de geomonumentos. 

No que diz respeito à sub-região homogénea Douro consideraram-se as normas de silvicultura por 

função de recreio, enquadramento e estética da paisagem, silvopastoricia, caça e pesca nas águas 

interiores e de proteção. 

Em ambas as sub-regiões consideraram-se as espécies florestais prioritárias Castanea sativa, 

Quercus pyrenaica e a espécie Quercus suber, às quais acrescem na sub-região homogénea Douro 

Alnus glutinosa, Arbutus unedo, Celtis australis, Fraxinus angustifólia, Pistacia terebinthus, Quercus 

faginea e Quercus ilex,  

Foram ainda consideradas as espécies florestais relevantes em ambas as sub-regiões as espécies 

Prunus avium, Pinus pinea, Pyrus cordata, Salix atrocinerea, Salix purpúrea e Salix salviifolia, assim 

como as espécies relevantes da sub-região homogénea Beira Douro Pinus pinaster, Alnus glutinosa, 

Celtis australis, Corylus avellana, Fraxinus angustifólia, Quercus faginea, Arbutus unedo, Betula alba, 

Pistacia terebinthus,Quercus ilex e Sorbus aucuparia, e da sub-região homogénea Douro Fraxinus 

excelsior, Ulmus minor e a Juniperus oxycedrus. 



 

O PROF do Douro, com entrada em vigor no dia 23 de janeiro de 2007 (art.º 4.º do Decreto 

Regulamentar n.º 4/2007 de 22 de Janeiro), compreende orientações estratégicas para o sector 

florestal regional, que vinculam diretamente todas as entidades públicas e enquadram todos os 

projetos a desenvolver nos espaços florestais públicos e privados (art.º 6.º do mesmo Decreto). 

Na área geográfica do Plano delimitou-se o Perímetro Florestal de Penedono com uma área total de 

1 771 ha, dos quais 111,05 ha estão localizados na União de Freguesia de Trevões e Espinhosa e 

Paredes da Beira.  

Para além da integração na proposta do Plano das medidas de ordenamento florestal prevista do 

PROF Douro, foram ainda transpostas as regras e medidas de defesa da floresta contra incêndios, 

constantes no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios aprovado a 30/06/2015 e nos 

termos do Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, publicado em 

anexo ao Despacho n.º 4335/2015 de 27 de março. 

2.7. Plano Rodoviário Nacional - PRN 2000 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN), através do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado 

pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 

de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de Agosto, define a rede rodoviária nacional que no 

território municipal é constituída por: 

1. Rede nacional complementar que integra as estradas nacionais (EN 222 e EN 229); 

2. Estradas Regionais que integra a estrada regional ER 323; 

3. Estradas Nacionais Desclassificadas que integra a estrada nacional desclassificada sob a 

jurisdição da IP, SA, EN 222-3. 

A proposta de plano integra e respeita a identificação, hierarquização e designação da Rede 

Rodoviária Nacional que consta do PRN. 

2.8. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

No âmbito do processo de revisão do PDM de S. João da Pesqueira, e na sequência da definição dos 

novos limites dos perímetros urbanos, foi desenvolvido o trabalho de avaliação dos conflitos 

resultantes da proposta efetivada para as áreas urbanas. 



 

 

Cartograma 2.1 - Perigosidade de incêndio florestal 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Identificaram-se os conflitos entre a proposta de perímetros urbanos e as áreas de perigosidade de 

risco de incêndio, nas classes Alta e Muito Alta, delimitadas no PMDFCI do município de S. João da 

Pesqueira, bem como as áreas ardidas nos últimos 10 anos, de acordo com a informação 

disponibilizada pelo Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta. 

Este procedimento foi concretizado através da apresentação do respetivo dossier de fundamentação, 

do qual resultaram alguns acertos às propostas de perímetros urbanos em consonância com as 

diretrizes expressas na avaliação por parte da entidade competente. 
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É aconselhável que, após a conclusão do processo de Revisão do PDM, sejam promovidas as 

diligências necessárias para a atualização da Carta de Perigosidade do PMDFCI, perspetivando o 

correto mapeamento das áreas que identificam as classes de perigosidade. 

2.9. Turismo 2020 e Estratégia para o Turismo 2027 

São vários os documentos que identificam o Douro como um território com potencial turístico a 

desenvolver no Norte de Portugal, e no processo de revisão do PDM de S. João da Pesqueira atendeu-

se às estratégias e orientações definidas no documento “Turismo 2020 – Plano de Ação para o 

desenvolvimento do Turismo em Portugal”, na “Estratégia para o Turismo 2027” e no plano sobre a 

“Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal – Horizonte 2015-2020”. O 

cruzamento das informações constantes nestes documentos permitiu que fosse definida uma 

estratégia municipal, traduzida na proposta concretizada no PDM, procurando elevar as qualidades 

existentes no território e estimular o contínuo investimento nos recursos endógenos da região. 

Importa ainda salientar, que em sede de análise e diagnóstico os dados estatísticos referentes à 

procura turística, especificamente para o concelho de S. João da Pesqueira (nº dormidas, nº 

hospedes e estada média), são inexistentes, pelo que os dados que serviram de base e referência 

sobre a procura turística incidem sobre as NUT II – Norte e NUT III - Douro, agrupamento de 

concelhos onde S. João da Pesqueira está incluído.  

Quadro 2.1 - Dados da procura turística em 2014 

ANO - 2014 PORTUGAL REGIÃO NORTE DOURO 

DORMIDAS 48 711 366 6 061 742 292 164 

HÓSPEDES  17 301 622 3 392 300 180 536 

ESTADA MÉDIA 2,8 1,8 1,6 

Fonte: Anual - INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria., 2015 

Nota: Inclui estabelecimentos hoteleiros, turismo no espaço rural e novas unidades de alojamento local. 

Analisando o quadro apresentado, verifica-se que os valores médios de estadia são sempre inferiores 

no Douro face à Região Norte, e no Norte quando comparativamente com a média nacional.  

Neste sentido torna-se evidente que deverá reforçar-se a aposta no desenvolvimento e potencial das 

ofertas turísticas, na sua valorização e qualificação, estimulando um futuro mais promissor através 

do investimento neste setor económico. 



 

Sobre os desafios de natureza específica enunciados na “Estratégia para o Turismo 2027”, 

destacam-se as seguintes orientações: 

• Sobre o alojamento deverá privilegiar-se os projetos que valorizem e regenerem os centros 

urbanos e regenerem a oferta; 

• Sobre o alojamento local deverá assegurar-se a sua plena integração no contexto “do bairro” 

e da autenticidade dos destinos, potenciando o seu contributo para a regeneração urbana e 

vitalização dos centros históricos; 

• Sobre a animação turística deverá incrementar-se a qualidade, diversidade e inovação das 

atividades de animação turística, enquanto ativo chave na diferenciação dos destinos, assim 

como deverá estimular-se o desenvolvimento de redes de serviços de modo a ganhar escala 

para a captação de mercados internacionais; 

• Sobre os recursos turísticos deverá projetar-se a “cultura” como ativo de valor excecional 

para a oferta turística, deverá valorizar-se o património natural através de ações de turismo 

sustentado, e deverá ainda estimular-se a criação de conteúdos que melhorem a experiencia 

turística e imagem do destino. 

O documento orientador do “Turismo 2020 – Plano de Ação para o desenvolvimento do 

Turismo em Portugal” apresenta um diagnóstico prospetivo que revela as tendências do mercado 

e da procura turística na região, assim como define, ao nível da oferta e recursos turísticos, quais os 

pontos estratégicos e eixos prioritários a considerar, nas políticas regionais e locais, para o futuro 

sustentável do território duriense. 

Neste plano identificam-se os recursos e produtos turísticos mais relevantes para a implementação 

de uma estratégia única e regional, e define os seguintes recursos turísticos potenciais de 

desenvolvimento:  

• Vinhos: Douro – região demarcada, vindimas e tradições – Aldeias Vinhateiras e quintas; 

vinho do Porto; 

• Património: Alto Douro Vinhateiro - património mundial, património histórico-cultural; 

• Paisagens: vale do Douro (rio Douro e albufeiras), aldeias rurais e solares (turismo rural); 

• Tradições e artesanato: gastronomia, produtos locais, festas e romarias, artesanato. 



 

Suportados nos recursos presentes no território elencam-se resumidamente os eixos prioritários de 

intervenção para o desenvolvimento turístico da região: 

• Qualificação e valorização dos recursos, produtos e infraestruturas de suporte ao turismo 

regional, nomeadamente o património natural e histórico-cultural para a valorização da 

oferta turística e consequente procura, assim como o melhoramento e criação de 

infraestruturas básicas e de suporte à atividade turística, como sejam o alojamento, as 

acessibilidades ou a informação/sinalização dos espaços dedicados a estes usos; 

• A criação e qualificação do alojamento e dinamização da animação potenciando o aumento 

da permanência dos visitantes; 

• Projeção do marketing e da promoção turística, de modo articulado e coordenado, 

promovendo a oferta turística e os subespaços e produtos prioritários; 

• Promover a qualificação e formação dos recursos humanos, estratégia que pretende 

potenciar um melhor desempenho e resultados positivos no desenvolvimento económico e 

turístico, paralelamente à capacidade de criação de empregos atrativos e qualificados; 

• Promover processo de dinamização, acompanhamento e atualização da informação das ações 

implementadas no território de forma a permitir analisar, monitorizar e definir procedimentos 

futuros para uma estratégia sustentável. 

O Plano sobre a “Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal” desenvolve 

as prioridades definidas no Plano de Ação descrito no ponto anterior e identifica os produtos 

estratégicos e os produtos a desenvolver que servirão de base à implementação da estratégia 

regional, devidamente concertada e direcionada para as especificidades e potencialidades dos 

territórios.  

São definidos objetivos estratégicos e operacionais que passam (1) pelo aumento da atratividade do 

destino e elevação dos níveis de notoriedade, (2) pela harmonização e consolidação transversal da 

qualidade da oferta, (3) pelo melhoramento dos indicadores do turismo e redução de assimetrias 

entre os subdestinos, e ainda (4) pelo estímulo do espirito colaborativo entre os stakeholders para a 

adoção de uma abordagem alinhada ao nível do desenvolvimento e promoção do destino. 

O quadro seguinte resume os produtos estratégicos a potenciar, as motivações a explorar e a 

adequação do produto ao mercado.  



 

Quadro 2.2 - Quadro síntese  

PRODUTOS 

ESTRATÉGICOS 
MOTIVAÇÕES A EXPLORAR ADEQUAR O PRODUTO AO MERCADO 

Touring Cultural e 

Paisagístico 

Conhecer e admirar o património edificado 

e e imaterial, seja individualmente, seja 

através de recursos temáticos 

Promover rotas temáticas genéricas 

que permitam valorizar a diversidade 

de recursos históricos e culturais 

Turismo da Natureza 

• Conhecer o meio natural, elevada 

sensibilidade ambiental, contemplar a 

paisagem, descanso e tranquilidade 

• Praticar desportos e atividades muito 

específicas, sentimento de aventura e 

adrenalina 

Atrair segmentos alvo através do 

enfoque em atividades específicas 

como por exemplo, passeios a pé e de 

carro, trekking, bird watching, 

passeios de bicicleta/BTT. 

Turismo Náutico 

(Produto em 

desenvolvimento) 

• Visitas marítimas e fluviais, contemplar 

paisagens únicas 

• Praticar desportos em cenários de 

beleza natural singular, apelar à 

aventura e adrenalina 

Atrair segmentos de mercado através 

da produção do mar e rios, recorrendo 

a paisagens de beleza singular e 

diferenciada 

Turismo Religioso 

A região dispõe de vasto espólio de 

recursos e vivências religiosas que pela sua 

magnitude e imponência atraem o 

interesse de religiosos e não religiosos 

Reforçar a ideia de que turismo 

religioso é também cultural. Promover 

todos os recursos, manifestações e 

monumentos associados ao produto 

Gastronomia e vinhos 

Riqueza do património eno-gastronómico e 

vivências sensoriais únicas. 

Aliar o produto ao ambiente 

cosmopolita, glamoroso e onde o 

visitante poderá contemplar a viagem 

com a visita a espaços artísticos, 

naturais, de saúde e bem-estar e 

comerciais 

Saúde e bem-estar 

Ambiente ideal e de relaxamento aliado a 

paisagens naturais e bucólicas, que apelam 

à vivência de experiencias rurais e cujos 

recursos permitem um conjunto de 

tratamentos termais, específicos e de bem-

estar ideais à evasão do stress do 

quotidiano. 

Aliar aos serviços do produto de saúde 

e bem-estar (tratamento, banhos e 

massagens) o potencial das atividades 

ao ar livre e a contemplação de 

paisagens naturais únicas juntamente 

com um ambiente de descontração e 

tranquilidade. 

 



 

A proposta do Plano foi delineada atendendo às estratégias e orientações definidas nestes 

documentos, não só na perspetiva direta de potenciar o enquadramento das especificidades e 

qualidades do território, mas também do contributo prestado para a concretização de uma estratégia 

articulada e desenhada para a região e para os territórios que a constituem.  

Através da efetivação na definição de espaços dedicados ao usufruto do património natural e da 

paisagem (touring cultural e paisagístico), das propostas relacionadas com o rio e com as suas 

condições de acessibilidade (turismo náutico), da qualificação de espaços associados a práticas 

religiosas e culturais (turismo religioso), como também da promoção e investimento em “novos” 

produtos, alavancados por algumas práticas desportivas já instaladas como seja o desporto 

motorizado, a caça ou a pesca, projetando condições para a exploração dos recursos associados ao 

turismo da natureza, preconizou-se a estratégia local que se pretende ver realizada, concretizando 

e contribuindo para as metas e para os resultados projetados para médio/longo prazo. 

  



 

3. Condicionantes Legais 

A Planta de Condicionantes identifica as Servidões e Restrições de Utilidade Pública instituídas por 

via administrativa em vigor no território municipal de S. João da Pesqueira e que têm aplicação de 

legislação específica.  

A aplicação da legislação inerente a cada servidão ou restrição de utilidade pública imposta por cada 

entidade responsável determina o próprio desenvolvimento territorial futuro na medida em que 

deverá ser consultada sempre que seja proposta qualquer tipo de intervenção de caráter urbanístico 

em áreas sujeitas a esse condicionamento legal.  

1. Recursos Hídricos: 

a) Domínio hídrico 

• Leito e margem dos cursos de água com largura de 10m (águas não navegáveis nem 

flutuáveis); 

• Leito e margem dos cursos de água ocultos com largura de 10m (águas não navegáveis 

nem flutuáveis); 

• Leito e margem das albufeiras com largura de 50m (águas navegáveis ou flutuáveis sob 

jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias); 

b) Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias; 

c) Albufeiras de águas públicas; 

• Albufeiras de águas públicas classificadas; 

• Zona reservada da zona terrestre de proteção das albufeiras (faixa com largura de 50m 

para a Albufeira da Régua e 100m para a Albufeira da Valeira); 

• Zona Terrestre de proteção das albufeiras (faixa com largura de 500m); 

2. Recursos Agrícolas e Florestais:  

• Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

• Povoamentos de sobreiro e azinheira; 

• Árvores e arvoredos de interesse público; 

• Áreas percorridas pelos incêndios nos últimos 10 anos; 

• Áreas de perigosidade de incendio das classes alta e muito alta; 

• Perímetro florestal de Penedono; 



 

3. Recursos Ecológicos e Naturais: Reserva Ecológica Nacional (REN); 

4. Recursos geológicos:  

• Pedreira; 

• Período de Exploração Experimental; 

• Recuperação Ambiental Prevista; 

5. Infraestruturas:  

• Rede Rodoviária Nacional; 

• Estradas Nacionais Desclassificadas sob jurisdição do IP, SA; 

• Estradas e Caminhos Municipais; 

• Rede Ferroviária;  

• Rede Elétrica; 

• Rede de Abastecimento de Água e Tratamento de Águas Residuais; 

• Rede Geodésica;  

6. Património Classificado:  

• Interesse Nacional; 

• Interesse Público; 

• Interesse Municipal;  

• Zonas Especiais de Proteção (ZEP). 

A Planta de Condicionantes é apresentada de forma desdobrada numa segunda planta 

complementar, onde se representa a informação relativa à defesa da floresta contra incêndios, 

transposta do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios em vigor. 



 

 

Cartograma 3.1 - Planta de Condicionantes Geral 
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Cartograma 3.2 - Planta de Condicionantes PMDFCI 
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4. Modelo territorial  

No ordenamento do território conjugam-se elementos relacionados com a afetação de espaços a 

determinados usos e objetivos e respetivas condicionantes de ocupações estabelecidas legalmente. 

Assim, o modelo de ordenamento baseia-se nas duas plantas fundamentais que se sobrepõe, a Planta 

de Ordenamento e Planta de Condicionantes, fornecendo informação complementar sobre as 

possibilidades de uso e ocupação do solo.  

A proposta do modelo de ordenamento do território de S. João da Pesqueira, dada a variedade de 

interesses e necessidades em causa e as dinâmicas de investimento setorial que se verificam na área 

territorial do concelho, fundamentou-se numa reflexão ponderada e equilibrada que, com respeito 

pelos valores existentes, possibilitasse a captação de mais-valias e oportunidades. 

O esquema geral de ordenamento foi materializado na proposta do PDM recorrendo ao levantamento 

territorial produzido no âmbito da caraterização e diagnostico sobre a situação existente e usos do 

solo instalados. O cartograma seguinte traduz o trabalho desenvolvido durante o ano de 2015. 

 
Cartograma 4. 1 - Carta da Situação Existente  
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4.1 Sistema Ambiental  

Os recursos agrícolas e florestais abrangem: a Reserva Agrícola Nacional, que diz respeito às áreas 

de maior aptidão agrícola, proibindo todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades 

para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN; as oliveiras, património natural e 

recurso endógeno valorizado e com bons resultados produtivos, interessa naturalmente preservar 

através do condicionamento do seu corte; o sobreiro e azinheira, que constituem um dos biótopos 

mais importantes em Portugal e representam um recurso renovável de extrema importância 

económica; o azevinho, cuja diminuição de exemplares, justifica a imposição de medidas que 

regulamentem e condicionem o seu corte; o Regime Florestal, que define áreas florestais 

consideradas um suporte ao desenvolvimento de importantes ecossistemas, apresentando funções 

produtiva, ambiental, cultural e social; os povoamentos florestais percorridos por incêndios, que 

procuram garantir a rearborização destas áreas, por forma a preservar o património florestal; 

finalmente, as árvores e arvoredos de Interesse Público, que pelo seu interesse deve promover-se a 

classificação salvaguardando que sejam preservados e constituam um testemunho do nosso 

património natural. 

No concelho de S. João da Pesqueira encontram-se presentes as servidões supramencionadas. 

Refere-se ainda que estas servidões são complementadas com a informação constante no Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios referente à Rede Regional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, nomeadamente a Rede de Faixas de Gestão de Combustível caso venham a ser 

instituídas.  

4.1.1 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

O regime jurídico da RAN encontra-se previsto no Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro. 

A RAN é o conjunto das áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, 

apresentam maior aptidão para a atividade agrícola, constituindo uma restrição de utilidade pública, 

à qual se aplica um regime territorial especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à 

utilização não agrícola do solo, identificando quais as utilizações permitidas tendo em conta os 

objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos. 

Os solos de RAN devem ser afetos à atividade agrícola e são áreas de natureza non aedificandi, numa 

ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural, sendo interditas todas as ações que 

diminuam ou destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola. 

A RAN desenhada na Planta de Condicionantes é o resultado final do processo relativo à proposta de 

revisão, elaborada pela Câmara Municipal com o acompanhamento do Eng.º Luís Brandão (Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte - DRAPN), sobre as áreas da RAN em vigor e RAN bruta, 

e respetivas propostas de exclusão por motivos de ordenamento, já aprovadas e validadas pela 

DRAPN.  



 

Integrando já as exclusões das áreas que foram alvo de proposta e respetiva fundamentação técnica, 

em procedimento e processo próprio que acompanhou a revisão do PDM, na planta de condicionantes 

é apresentada a RAN Final constituindo a sua publicação o último passo do procedimento de alteração 

da RAN do concelho de S. João da Pesqueira. 

 

 

Cartograma 4. 2 - RAN Final 

4.1.2 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade 

ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objetos de proteção 

especial, constituindo por isso uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime 

territorial especial que estabelece um conjunto de condicionalismos à ocupação, uso e transformação 
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do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos 

de áreas.  

O concelho da de S. João da Pesqueira tem REN aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 139/96 de 30 de agosto. Contudo, na Planta de Condicionantes é apresentada a proposta de 

correção material à delimitação desta condicionante elaborada pela Câmara Municipal e validada pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) no mês de fevereiro de 

2017. 

 

 
Cartograma 4.3 - Proposta REN Final 

Procurando aproximar a delimitação da REN à tradução clara e inequívoca das caraterísticas biofísicas 

do território do concelho procurou-se, com o presente processo de "correção material" da REN, 

ajustar e eliminar desajustamentos e incongruências nas seguintes tipologias da REN: 

a) "Áreas com Riscos de Erosão"; 

b) "Faixa de proteção da albufeira delimitada a partir do regolfo máximo"; 

Sabrosa

Moimenta
da Beira

Vila Nova 
de Foz Côa

Alijó

Tabuaço

Penedono

Sernancelhe

Carrazeda de Ansiães

S. João da Pesqueira

Riodades

Ervedosa do Douro

Paredes da Beira

Castanheiro do Sul

Vale de Figueira

Soutelo do Douro

União das freguesias de|Vilarouco e Pereiros

Nagoselo do Douro

União das freguesias de|São João da Pesqueira e Várzea de Trevões

União das freguesias de|Trevões e Espinhosa

Valongo dos Azeites

0 1.500 3.000 m

±

Planta de REN Proposta

REN Proposta

Concelho de S. João da Pesqueira



 

c) "Cabeceiras das Linhas de Águas". 

A tipologia da REN "Zonas Ameaçadas pelas Cheias" apesar de ser uma tipologia prevista no Decreto-

Lei n.º 93/90 de 19 de março encontrava-se omissa tendo sido dada como justificação a falta de 

informação, as características fisiográficas e as visitas ao terreno mostraram não haver zonas 

representativas para a ocorrência de cheias. Na correção material desta Tipologia a delimitação tem 

por referência os estudos efetuados no âmbito do Plano Municipal de Emergência do município de S. 

João da Pesqueira e as curvas de regolfo das barragens da Régua e Valeira. 

Na tipologia "Escarpas e Limite de Faixa de Proteção a Escarpas" analogamente à anterior tipologia 

também esta se encontrava omissa na REN em vigor. A correção material tem por referência a carta 

de declives que se desenvolveu no âmbito deste processo para a tipologia "Áreas com Risco de 

Erosão", tendo-se considerado as áreas com declives superiores a 100% ou 45º. 

Na tipologia "Albufeiras" não se promoveu qualquer alteração material, apenas se ajustou a sua 

correção aos limites da CAOP v.2015 e cartografia de base. 

Na tipologia da REN "Leitos dos Cursos de Água", mantiveram-se todos os cursos de água 

identificados na delimitação em vigor, apenas com os ajustes decorrentes da nova base cartográfica.  

4.1.3 Estrutura Ecológica Municipal 

A importância da Estrutura Ecológica Municipal (EEM) é, desde logo, relevada na Lei de Bases Gerais 

da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 

de maio), onde se refere a necessidade de se “assegurar o aproveitamento racional e eficiente do 

solo, enquanto recurso natural escasso e valorizar a biodiversidade”, e a exigência de se promover 

“a preservação e defesa dos solos com potencialidade para aproveitamento com atividades agrícolas, 

pecuárias ou florestais, de conservação da natureza, de turismo e de lazer, de produção de energias 

renováveis ou de exploração de recursos geológicos, de modo a que a afetação daqueles solos a 

outros se restrinja às situações em que seja efetivamente necessária e se encontra devidamente 

comprovada”. 

A elaboração da EEM, no âmbito do Plano Diretor Municipal, surge em resposta à legislação vigente 

em matéria de ordenamento do território, designadamente no Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), que fixa os demais objetivos que devem 

acompanhar os Planos Municipais de Ordenamento do Território, referindo concretamente “a 

definição da estrutura ecológica para efeitos de proteção e de valorização ambiental municipal”. 

Por sua vez, o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, define a EEM como sendo: 

• “Constituída pelo conjunto de áreas que, em virtude das suas características biofísicas, 

culturais ou paisagísticas, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por 



 

função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e 

valorização ambiental e paisagística dos espaços rústicos e urbanos”; 

• “Identificada e delimitada nos planos diretores intermunicipais ou municipais, em coerência 

com a estrutura regional de proteção e valorização ambiental definida nos programas 

regionais, e com as orientações contidas nos programas setoriais e especiais que contribuam 

para os objetivos definidos no número anterior”; 

• “Incide nas diversas categorias de solo rústico e de solo urbano com um regime de uso do 

solo adequado às suas características e utilizações, não constituindo uma categoria de uso 

do solo autónoma”. 

A delimitação da EEM no concelho de S. João da Pesqueira foi feita em duas etapas. Numa 1ª etapa 

foram analisadas e identificadas todas as áreas com potencialidade para integrarem a EEM, e numa 

2ª etapa estas áreas foram delimitadas à escala municipal. 

 

Cartograma 4.4 - Estrutura Ecológica Municipal Final 
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4.2 Sistema Social 

O sistema social é representado pela população e pelas suas estruturas sociais e de organização 

territorial. É no âmbito deste sistema que se desenvolvem as relações entre espaços habitacionais, 

económicos, de serviços e infraestruturas. Este sistema baseia-se nas estruturas de suporte social, 

nomeadamente no que respeita à rede urbana e povoamento rural, redes de equipamentos coletivos, 

sistemas de infraestruturas e acessibilidades e estruturas locais de apoio ao desenvolvimento. 

Numa economia cuja base económica reside nas atividades terciárias - comércio e serviços -, mas 

na qual a atividade industrial e também a agrícola representam uma componente significativa da 

base económica concelhia, é fundamental assegurar a harmonia do sistema social, de forma a 

estabelecer relações equilibradas entre as atividades da população, a sua organização territorial e a 

preservação dos recursos naturais. Nesta ótica, a tradicional dicotomia rústico-urbano deve dar lugar 

a relações de complementaridade e benefício mútuo entre os dois tipos de espaços. 

Em termos de ordenamento do território, os elementos mais determinantes do sistema social 

prendem-se com a ocupação urbano-rústico do território, associada às estruturas sociais da 

população, e com as infraestruturas de suporte desta ocupação (acessibilidades e sistemas de 

abastecimento). 

4.3 Sistema Económico 

O sistema económico resulta das atividades económicas que se exercem no concelho e que 

determinam necessariamente uma afetação de espaços a usos específicos. 

O maior desafio que se coloca na definição do modelo de ordenamento do concelho consiste na 

compatibilização das várias atividades que, por vezes, competem pelos mesmos espaços. 

Recorrendo a critérios baseados nas aptidões e condicionantes de uso do solo e nos fatores de 

localização de cada atividade, definem-se os espaços afetos predominantemente a cada uso ou 

função. 

De acordo com os objetivos de diversificação da base económica do concelho de S. João da Pesqueira, 

o modelo de ordenamento deverá contemplar espaços adequados às diversas atividades existentes 

e a promover. 

O modelo de organização proposto, uma vez que se tem registado uma tendência de crescimento e 

colmatação dos espaços afetos à indústria existente no concelho, reserva também áreas para a 

localização de indústrias, numa perspetiva de crescimento futuro destas atividades. 

No que respeita a atividades turísticas, sector que deverá representar na economia municipal um 

papel de maior relevância, apostando-se nas potencialidades do concelho e nas sinergias 

despoletadas por estar integrado na área classificada do ADV, é conferida a possibilidade de 



 

localização de espaços destinados também ao turismo em Solo Rústico, respeitando o Regulamento 

do Plano e as Condicionantes Legais. 

Como produtos a promover destacam-se desde já: 

• Touring Cultural e Paisagístico (circuitos turísticos culturais); 

• Turismo da Natureza; 

• Turismo Náutico; 

• Turismo Religioso; 

• Gastronomia e vinhos; 

• Saúde e bem-estar. 

Touring Cultural e Paisagístico - Circuitos turísticos culturais – Para além do enquadramento 

territorial na área classificada como Património Cultural da Humanidade do ADV, o concelho é 

detentor de um conjunto importante de património que deverá ser revertido como mais-valia cultural 

e turística. Salienta-se também o vasto património arqueológico e religioso, este último com forte 

significado e representação no território, que só por si podem justificar definições de novas rotas 

temáticas. 

Turismo de natureza - Segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

património natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações 

envolvidas. É assim considerada a oportunidade de potenciar os recursos naturais através da 

promoção de produtos diferenciadores, devidamente identificados, delimitados e enquadrados no 

território. 

Neste contexto, salienta-se o potencial do concelho para a prática de atividades turísticas em 

contacto com a natureza, como o pedestrianismo, atividades em bicicleta e de todo o terreno ou 

atividades náuticas. 

No concelho de S. João da Pesqueira existem já rotas turísticas implementadas embora, em muitos 

casos, em situação que necessita de recuperação e manutenção, nomeadamente: 

• Grande Rota dos Vinhos da Europa; 

• Circuito dos barcos turísticos no Douro – Na Ferradosa existem cais de apoio à 

Navegabilidade do Douro e ao transporte turístico que o percorrem, com necessidades 

urgentes de reabilitação; 

• Pequena Rota das Oliveiras; 

• Pequena Rota das Vinhas; 

• Pequena Rota das Amendoeiras; 

• Pequena Rota dos Castanheiros. 



 

Acresce ainda referir que as características físicas do território concelhio apresentam vários pontos 

estratégicos que permitem uma leitura abrangente da paisagem do concelho e do território 

envolvente, potenciando a definição de outras rotas temáticas, como são exemplo os miradouros, as 

igrejas, capelas, cruzeiros e alminhas, ou o património arqueológico, que deverá ser acompanhada 

de informação relevante permitindo uma leitura interpretativa da paisagem, promovendo a 

interpretação das características específicas de cada uma, bem como, das suas diferenças distintivas. 

Turismo Náutico – Designação dada às atividades náuticas que envolvem viagens em cruzeiros e 

passeios, excursões e viagens, através de diferentes tipologias de embarcações náuticas com 

finalidades turísticas. 

No concelho de S. João da Pesqueira, as atividades náuticas existentes, com pouca 

representatividade atualmente, ou as potenciais são fundamentadas nos recursos dos meios fluviais. 

No que respeita à navegabilidade turística é já patente o seu desenvolvimento e a tendência de 

crescimento, existindo a operar no Douro mais de 54 embarcações que disponibilizam uma grande 

variedade de ofertas turísticas que vão desde o passeio simples de curta duração (passeio das pontes 

do Porto e Gaia ou do Património Mundial) até aos cruzeiros, com a duração de 2 dias, entre o Porto 

- Barca d'Alva em barco-hotel de luxo. 

Ainda com o circuito no troço do rio Douro que delimita o concelho de S. João da Pesqueira realizam-

se também os cruzeiros, Porto - Pocinho – Porto, Régua – Barca d’Alva, Pinhão Barca d’ Alva – 

Pinhão, bem ainda, Barca d’Alva – Porto e o Cruzeiro Régua – Pocinho – Régua. 

Para este tipo de turismo será necessário intervir-se profundamente nos cais existentes quer sob o 

ponto de vista da estrutura destes cais, quer na logística e funções complementares de apoio a estas 

atividades. Paralelamente, deverão criar-se condições para a instalação de novas estruturas de 

acostagem de dimensões adequadas, sendo esta proposta sustentada pelo facto de a área norte do 

território municipal marginar com o rio Douro, numa extensão com mais de 30 Kms, podendo 

otimizar-se este recurso e as suas potencialidades, quer no campo das acessibilidades locais e 

intermunicipais, quer nas atividades lúdicas já existentes e cujo desenvolvimento se revela 

promissor.  

Atualmente os dois cais existentes estão localizados na Ferradosa, no entanto, a estrutura de 

acostagem principal, dado o seu estado de ruína, está interdita na sua utilização, e a estrutura que 

atualmente assegura o acesso por via fluvial apresenta condições e capacidade manifestamente 

insuficientes para as dinâmicas existentes. Para além dos cais já identificados, está também presente 

no território um ponto de acesso ao rio, no entanto também este se encontra fortemente 

condicionado pelos usos instalados e pela falta de condições funcionais e de segurança exigidas a 

estas infraestruturas. Trata-se de uma rampa, designada rampa de varadouro, que permite a 

acessibilidade fluvial mas atualmente não apresenta condições de atracagem, e está localizada no 



 

lugar das Bateiras, na freguesia de Ervedosa do Douro. Tanto as estruturas existentes como outras 

que se revelem possível implementar, deverão assegurar condições para as atividades náuticas 

existentes mas também potenciar outras atividades complementares. 

Turismo Religioso – é um tem segmento da atividade turística que está relacionado profundamente 

com os calendário e acontecimentos religiosos dos locais recetores de fluxos. Trata-se de uma 

atividade que movimenta muitas de pessoas e que se pretende que contribua para o desenvolvimento 

turístico do concelho, proposta suportada pelo vasto espólio de recursos e vivências religiosas locais, 

que pela sua magnitude e imponência atraem o interesse quer de religiosos, quer de não religiosos.  

Pretende-se reforçar a ideia de que turismo religioso é também cultural, através de todos os recursos, 

manifestações e monumentos associados a este produto. No concelho encontram-se presentes várias 

capelas estrategicamente implantadas no território, com a sua localização associada a miradouros, 

o espaço delimitado em S. Salvador do Mundo, a Igreja Matriz de Trevões, a igreja da Santa Casa 

da Misericórdia, localizada na zona histórica da sede de concelho, de entre outros exemplos de menor 

escala espalhados pelo território municipal. 

Gastronomia e vinhos – É um segmento da atividade turística que se baseia na viagem motivada 

pela apreciação do sabor e aroma dos vinhos e nas tradições e cultura das localidades que produzem 

este produto. O enoturismo deve envolver o visitante na cultura local e nos detalhes da produção e 

degustação desta bebida. A gastronomia é uma das manifestações culturais mais expressivas sendo 

sem dúvida um grande polo de atração de fluxos turísticos. 

Qualquer destes segmentos turísticos que se complementam, utilizam a restauração, a hotelaria e a 

diversão, lazer e cultura, conduzindo o visitante na descoberta de diversos prazeres e paladares, 

sendo inegável o potencial do concelho no que a estes dois segmentos turísticos se referem. 

Enquadrando-se o território do concelho na Região Demarcada do Douro, regista-se a existência de 

um conjunto importante de quintas com potencialidades para o enoturismo, sendo necessário criar 

sinergias que permitam o desenvolvimento sustentável deste sector. 

Será importante para o concelho reforçar e qualificar o sector da restauração e enologia, das 

unidades de hotelaria existentes, bem como estabelecer condições que estimulem o aparecimento e 

criação de novos investimentos que contribuam para o desenvolvimento local. 

Saúde e Bem-estar – Segmento turístico que tem por objetivo proporcionar ao visitante para além 

de tratamentos variados resultantes das características tipológicas dos recursos existentes, todo um 

cenário que promova a sensação de comodidade e bem–estar. 

Um projeto previsto na proposta de Plano, cujo enquadramento também está relacionado com a 

atividade turística Touring Cultural e Paisagístico, é a ecopista, projeto integrado na Rota do 



 

Património Mundial da Bacia do Douro (CCDRN e Junta Castela e Leão) e que deverá constituir uma 

importante aposta turística do concelho e da região.  

Contudo, apesar deste potencial, a atividade económica do concelho não pode, nem deve 

fundamentar-se somente na aposta do turismo. É crucial proceder à definição das bases de uma 

estratégia de desenvolvimento económico, preparando recursos humanos e possibilitando a sua 

fixação no concelho, que se apoiando nos recursos endógenos favoreça e crie sinergias de 

desenvolvimento. 

Neste contexto, destaca-se a aposta em produtos de excelência e na sua transformação, com mais-

valia económica no concelho de atividades já existentes como a atividade agrícola (vinho, azeite, 

amêndoa, mel e pomares, nomeadamente, de maçã e figo), a atividade florestal (como é exemplo a 

cortiça), que continuam a ser muito representativas na economia concelhia e com potencial natural 

para o seu contínuo desenvolvimento, promovendo princípios baseados na sustentabilidade dos 

produtos e dos solos. 

4.4 Sistema Patrimonial 

A Revisão do Plano Diretor Municipal de S. João da Pesqueira, pretende ser um instrumento 

orientador de valorização dos valores patrimoniais, naturais e culturais deste território, abrangendo 

toda a área geográfica e englobando todos os valores patrimoniais de carácter erudito ou popular, 

incluindo as peças arquitetónicas que, isoladas ou integradas em núcleos antigos e no contexto de 

paisagem natural ou cultural, são um marco da vivência destas comunidades. 

Os conceitos de património e monumento têm evoluído nas últimas décadas, pelo que está 

ultrapassada a interpretação de monumento como algo isolado do seu contexto, e são consideradas 

novas tipologias de património, alargadas à arquitetura não monumental, como sejam núcleos 

urbanos, arquitetura rural e arquitetura vernacular “a noção de monumento histórico engloba a 

criação arquitetónica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que são o testemunho de uma 

civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Esta noção 

estende-se não somente às grandes criações, mas também às obras modestas que adquiriram com 

o tempo um significado cultural”1. A própria legislação portuguesa acompanhou esta evolução e 

incorporou estas noções, ao considerar que os bens imóveis podem ser classificados como 

monumento, conjunto e sítio2. 

Atualmente existe a noção de salvaguarda daquilo que está sob ameaça constante, devido às 

mudanças aceleradas, nem sempre refletidas e convenientemente maturadas, como confirma um 

dos pressupostos que levou à redação da Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural 

                                                           
1 Carta de Veneza (1964). 
2 Lei 107/2001 de 8 de Setembro, Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do Património Cultural. 



 

e Natural (UNESCO – Paris, 1972): «Constatando que o património cultural e o património natural 

são cada vez mais ameaçados de destruição, não só pelas causas tradicionais de degradação mas 

também pela evolução da vida social e económica que as agrava através de fenómenos de alteração 

ou de destruição ainda mais terríveis»3. Existe lugar para a classificação e preservação do património 

cultural que embora não sendo monumental, testemunha um tempo que o desenvolvimento das 

sociedades atuais condena ao esquecimento, conservando valores materiais e intangíveis cuja 

memória é necessária salvaguardar. 

A excelência do património arquitetónico de S. João da Pesqueira está reconhecida e protegida, como 

se pode verificar pelos imóveis do território que se encontram classificados, sem esquecer toda a 

paisagem vinhateira classificada Património Mundial. Também ao nível de expressões patrimoniais 

não monumentais, este território tem uma importância e diversidade enorme, desde os aglomerados 

rurais que circundam a sede de concelho, os sítios e conjuntos de arquitetura religiosa dispersa, tais 

como santuários, ermidas ou cruzeiros, as casas rurais, sejam de arquitetura vernácula ou de teor 

mais erudita, como em certas casas de quinta com as suas envolvências, em que se incluem jardins 

e grande diversidade de interessantes exemplares de arquitetura da produção, moinhos, lagares, 

pombais, fornos, os espaços rurais e suas infraestruturas como as fontes, lavadouros, levadas, e 

outros equipamentos públicos. Trata-se de bens culturais de claro valor patrimonial que por isso 

mesmo urge conservar e valorizar. 

Ao longo de um vasto período foram realizadas pelo município, com a colaboração de diversos 

intervenientes e atores locais e regionais, várias ações de valorização e salvaguarda do património 

cultural, abrangendo diversas escalas interventivas, exemplificando toda uma diversidade desta 

paisagem cultural, expressa em iniciativas como a escavação e valorização do Dólmen de Areita e o 

Abrigo da Fraga D’Aia em Paredes da Beira, as escavações arqueológicas em S. Salvador do Mundo, 

a recuperação da Praça da República em S. João da Pesqueira e do núcleo histórico de Trevões no 

contexto das Aldeias Vinhateiras, a valorização do complexo ferroviário da Ferradosa e de vários 

miradouros no contexto de iniciativas regionais de promoção destes locais naturais e culturais, a 

construção e valorização de imóveis para inserção de conteúdos museológicos e realização de 

documentos valorativos do território, como sejam os Planos de Pormenor de Salvaguarda de Casais 

do Douro e de Vale de Figueira. 

Sendo o Plano Diretor Municipal um instrumento que deve apresentar definições das orientações 

estratégicas nas quais devem assentar modelos de desenvolvimento local, onde a gestão integrada 

do território deve valorizar os seus recursos patrimoniais, ao nível do descritor património cultural 

                                                           
3 UNESCO – Convenção para a proteção do património mundial cultural e natural (Paris, 1972). In “Cartas e Convenções 
Internacionais”. Lisboa: IPPAR, 1996. p. 49-58. 



 

importa refletir sobre a integração de elementos de interesse patrimonial nos modelos de 

desenvolvimento do território e nas suas políticas de gestão, consubstanciadas em diversas 

iniciativas interdisciplinares na ótica de interpretação, gestão e valorização do território de S. João 

da Pesqueira. 

Os bens que integram o património cultural do concelho de S. João da Pesqueira são constituídos 

pelo património classificado (monumentos, conjuntos e sítios classificados), pelos bens imóveis não 

classificados e pelos sítios arqueológicos inventariados. 

 

 

Cartograma 4.5 - Planta de Património 

4.4.1 Património edificado 

O património edificado é um valor cultural e económico insubstituível. A preservação do património 

construído só é possível com a elaboração de políticas de planeamento e ordenamento do território 

que conjuguem, entre outros fatores, as características culturais da paisagem construída, a paisagem 
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natural humanizada, a integração das zonas de expansão urbana nos núcleos históricos e o 

estabelecimento de determinados procedimentos de intervenção no património construído. 

Na Planta de Ordenamento - Património, encontram-se assinalados os elementos que correspondem 

a património classificado e o património arqueológico, assim como todo o património inventariado.   

O património construído deve ser objeto de especial cuidado através de ações de recuperação-

renovação e arranjos exteriores. Deverá também ser incentivada a sua preservação com a 

preocupação de que as novas construções, que sejam efetuadas na sua proximidade, promovam 

conjuntos harmoniosos, sem, que com isto se promova a obrigatoriedade de recurso a tecnologias e 

linguagens tradicionais.  

Para proteção do património classificado ou inventariado, sugerem-se algumas medidas, que deverão 

ser adotadas pela Câmara Municipal:  

• Reabilitar os espaços urbanos e os edifícios quando necessário;  

• Apoiar os proprietários na reabilitação dos seus imóveis (tecnicamente e financeiramente, 

sempre que necessário, e que os meios disponíveis o permitam); 

• Emitir pareceres tão completos quanto possível, e prestar acompanhamento aos 

proprietários durante os licenciamentos, as obras e a utilização dos edifícios e espaços a 

recuperar;  

• Elaborar, sempre que se julgue necessário, orientações municipais para as novas construções 

e para as recuperações de edifícios.  

A recuperação do ponto de vista físico deve ser acompanhada por um conjunto de ações de 

revitalização cultural, social e funcional.  

A salvaguarda dos valores culturais identificados na Planta de Ordenamento - Património é 

assegurada pela introdução no Regulamento do PDM de medidas de proteção dos locais onde estes 

valores se localizam. 

4.4.2 - Valores paisagísticos e outros elementos patrimoniais 

A maior singularidade do Alto Douro Vinhateiro “é sem dúvida a totalidade da paisagem construída, 

mais do que cada elemento tomado per si, ainda que nestes possamos distinguir casos privilegiados 

que, na impossibilidade de tudo preservar, sirvam de paradigmas para a evocação metonímica de 

realidades em algum momento mais vastas e complexas”. Esta descrição faz parte do documento “O 

património vernacular construído do Alto Douro Vinhateiro: ritmos e valores”, e permite visualizar 

num único momento, a identidade cultural de um território e de todas as qualidades e recursos 

presentes. 

A 14 de Dezembro de 2001, a UNESCO classificou a região do Alto Douro Vinhateiro como Património 

Mundial segundo três critérios: (i) há perto de 2000 anos que a produção vinícola nesta região tem 



 

moldado a paisagem; (ii) esta área geográfica apresenta na sua paisagem diversas componentes - 

socalcos, quintas, aldeias, capelas e caminhos - associadas à produção vinícola; (iii) a paisagem 

cultural do Alto Douro Vinhateiro constitui um exemplo extraordinário de uma região europeia de 

produção de vinho, refletindo, inclusivamente, a evolução desta atividade humana ao longo do 

tempo.  

A área natural de encostas íngremes e solos acidentados, a ação do Homem na adaptação do recurso 

solo às suas necessidades agrícolas, e o modo como se instalou e construiu os seus núcleos urbanos, 

resultou a paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro, valor paisagístico e patrimonial representativo 

da identidade e singularidade de uma região.   

Neste contexto, a composição vegetal, arquitetónica, produtiva, não devem nunca dissociar-se 

porque é na sua articulação e composição que reside a preservação e sustentabilidade desta região. 

A proposta do Plano apresenta estratégias para que se desenvolvam novas conexões e atividades, 

promovendo a salvaguarda de áreas florestais e que configuram o mosaico da paisagem, a promoção 

de requalificação de miradouros e espaços religiosos, a beneficiação das rotas pedestres existentes 

e promoção de novos percursos, a criação de ligações entre o vasto património arquitetónico e 

arqueológico que existe por todo o concelho, assim como apresenta propostas e recomendações para 

a reabilitação do património arquitetónico e promoção do património arqueológico. 

Nesta medida, a revisão do PDM de S. João da Pesqueira constitui a oportunidade de contribuir para 

a autenticidade e salvaguarda do património regional, zelando a nível local os seus valores e recursos 

patrimoniais.   

É no seguimento destas linhas orientadoras que se enquadra o projeto do percurso pedonal e ciclovia, 

designada Ecopista de S. João da Pesqueira, resulta da pretensão do executivo municipal na 

requalificação de um percurso marginal ao rio Douro. Trata-se de um trajeto que procura a coesão 

e continuidade territorial com os concelhos vizinhos, assegurando a continuidade das infraestruturas 

existentes e previstas no quadro estratégico regional. 

Ao longo da história do território municipal, este percurso marginal foi perdendo importância em 

detrimento das novas acessibilidades e mobilidades territoriais. Paralelamente, com a construção da 

barragem da Valeira, para além das condicionantes associadas à navegabilidade, foram também 

impressas modificações territoriais relevantes, nomeadamente nas áreas ocupadas atualmente pelo 

plano de água, anulando, em alguns pontos do território, o percurso pedonal existente. 

A revitalização deste percurso, aproveitando na sua maioria os traçados existentes, tem também 

como principais objetivos a promoção das atividades enoturísticas, o desenvolvimento viti-

económico, a contemplação da paisagem e da biodiversidade, atribuindo uma nova panorâmica à 

forma de visualizar, viver e valorizar este território. 



 

A proposta de ecopista tem aproximadamente 32 kms de extensão no concelho de S. João da 

Pesqueira “Coração do Douro” e estabelece a ligação entre a ponte do Pinhão (Bateiras) e a estação 

da Ferradosa. A experiencia promovida por este percurso incluirá a passagem por quintas durienses 

e seus vinhedos, a estreita relação com o rio ao longo de Ervedosa do Douro, Soutelo do Douro e 

Nagoselo do Douro, a subida a S. Salvador do Mundo e à vista do ermo sobre a barragem, a descida 

à Ferradosa pela Grande Rota dos Vinhos da Europa. 

Atendendo ao carácter único do território na sua relação natural de cultura da vinha, da oliveira, da 

amendoeira, acoplada ainda a diversidade da arquitetura local, esta ação reveste-se da maior 

importância para o concelho e para a região.  

 

 

Cartograma 4.6 - Ecopista Proposta 
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4.5 Sistema Urbano 

O sistema urbano do concelho baseia-se nas características físicas do território. Desta forma, o 

sistema urbano concelhio é fortemente centrado na sede do concelho. 

O padrão de povoamento no concelho de S. João da Pesqueira tem vindo a evoluir para uma 

concentração crescente da população residente na sede do concelho, representando uma variação 

positiva desde 1981 de 8,46%.  

No que respeita ao sistema urbano, as características da ocupação humana e morfológicas do 

território ponderam paralelamente o número de lugares com níveis populacionais e funcionais 

idênticos. Esta situação, à parte do destaque dado a S. João da Pesqueira no Nível 1, condicionou a 

análise da hierarquia urbana apresentada na caracterização da situação existente, fundamentada em 

critérios populacionais, e contribuiu para que os escalões do 2, 3 e 4 níveis identificados 

apresentassem assimetrias em relação aos níveis funcionais e de acessibilidade. 

Torna-se assim fundamental reequacionar o sistema urbano e ponderar um mais equilibrado, que 

sirva os objetivos de desenvolvimento preconizados. 

A ponderação correspondente à definição hierárquica do segundo, terceiro e quarto nível de 

aglomerados, apoia-se em critérios de acessibilidade, no nível funcional (equipamento, serviços e 

atividades económicas) e nos respetivos contingentes populacionais, bem como na capacidade 

potencial de alguns, mais equipados, se constituírem como polos com irradiação em relação a 

aglomerados de menor dimensão e menos equipados. 

Para o sistema urbano do concelho, tendo em atenção a distribuição espacial e características, e o 

nível funcional e as tendências de crescimento, foi estabelecida uma hierarquia, em função da qual 

foram avaliadas as necessidades de redefinição dos perímetros urbanos e de localização de 

equipamentos e infraestruturas. 

Assim, foram definidos 4 Níveis: 

a) Nível 1 – S. João da Pesqueira; 

b) Nível 2 – Ervedosa do Douro; 

c) Nível 3 – Castanheiro do Sul, Nagoselo do Douro, Paredes da Beira, Riodades, Soutelo do 

Douro e Trevões; 

d) 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. 

Nível 1 - A sede do concelho: 

• S. João da Pesqueira - constitui-se uma centralidade de influência municipal, sendo 

indiscutível o seu posicionamento na hierarquia do sistema urbano, quer pelo nível 



 

populacional e funcional que detém, quer mesmo, pelo seu posicionamento geoestratégico 

no concelho e o nível de inter-relacionamento que assegura com o restante sistema urbano. 

Nível 2 – Este nível será constituído pelo aglomerado seguinte: 

• Ervedosa do Douro – A sua localização no território municipal atribui-lhe uma vantagem em 

matéria de acessibilidade, constitui um aglomerado que, não obstante ter registado perdas 

populacionais assinaláveis na última década censitárias, apresenta ainda um número 

significativo de habitantes - 1080 habitantes, que o define como o segundo lugar mais 

populoso do concelho - apoiados por um bom nível de funções centrais. 

Nível 3 - inclui os aglomerados urbanos com um contingente populacional ainda de nível médio no 

contexto concelhio (superior a 400 habitantes) mas que apresentam fragilidades em relação a um 

ou mais dos critérios de ponderação. Neste 3.º nível incluem-se: 

• Castanheiro do Sul (439 habitantes) 

• Nagoselo do Douro (414 habitantes) 

• Paredes da Beira (629 habitantes) 

• Riodades (462 habitantes) 

• Soutelo do Douro (459 habitantes) 

• Trevões (540 habitantes) 

Nível 4 - inclui os aglomerados urbanos com um número de habitantes inferior a 330 habitantes: 

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. 

Os critérios de base para a definição da hierarquia em níveis não incidiram na análise de qualidade 

do edificado ou mesmo da capacidade de reativação funcional no aglomerado, havendo aglomerados 

urbanos com capacidade intrínseca pela sua origem, características da malha urbana, elementos de 

arquitetura e património que apresentam manifesto interesse, devendo apostar-se na sua promoção 

independentemente do nível hierárquico definido. 

Assim, face à realidade existente é desejável um aumento da atitude interventiva das autoridades 

gestoras do território, em especial da Câmara Municipal, com o intuito de: 

• Reforçar e melhorar as acessibilidades no interior do concelho, dando especial atenção à 

articulação entre a sede do concelho e os aglomerados de Nível 2 e 3; 

• Definição de Eixos de Articulação do território municipal, correspondentes a inter relações de 

áreas/sectores territoriais, a incentivar; 

• Investir na infraestruturação e no equipamento de complementaridade dos lugares de Nível 

2 e 3, apostando-se nas especificidades de cada um deles e no contributo destes para o 

equilíbrio do sistema urbano concelhio; 



 

• Promover a qualidade e renovação/reabilitação de áreas urbanas, com capacidade e 

qualidade em detrimento de expansões periféricas. Por vezes pequenas intervenções 

constituem o ponto de partida para a atratividade e fixação de população. 

No que se refere à articulação territorial, definida entre o vale do Douro e a zona de planalto e de 

serra, preconiza-se a definição de eixos de articulação estruturantes da estratégia de 

desenvolvimento turístico do concelho. 

No território municipal definiram-se as áreas que correspondem ao vale do Douro (localizada a norte 

da área municipal) e às áreas de serra e planalto (localizada a sul da área municipal). 

Estruturados pelas ligações viárias, as áreas referidas devem eleger os seguintes eixos de 

articulação: 

• Vale do Douro - Os polos de desenvolvimento a considerar, neste eixo, correspondem aos 

seguintes aglomerados de Casais do Douro, Ervedosa do Douro, Soutelo do Douro, Nagoselo 

do Douro, Vale de Figueira e S. Xisto. Para além de corresponder ao circuito da rota no 

Douro, o cais da Ferradosa e a via panorâmica marginal à Albufeira da Valeira e Albufeira 

da Régua, considera o desenvolvimento articulado dos aglomerados enumerados. Estes 

polos deverão constituir as “âncoras” do desenvolvimento deste eixo que deverá prever 

estrategicamente a implementação da ecopista. 

• Planalto e serra - Nesta área, a sede do concelho assume-se como a centralidade de 

irradiação para todo o território municipal, sendo apoiada pelos aglomerados urbanos de 

nível 2 e 3, que devem desenvolver as suas especificidades distintivas e funcionalidades de 

complementaridade. 

Estes eixos materializam interligações importantes ao desenvolvimento turístico integrado do 

concelho. Apoiam-se em áreas, equipamentos e infraestruturas existentes ou potenciais que 

permitem o desenvolvimento turístico pela implementação de polos de desenvolvimento turístico, 

polos estes que irão constituir Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. 

4.5.1 - Rede de Equipamentos 

Os espaços destinados a Equipamentos correspondem a espaços nos quais existem ou se preconiza 

a ocupação por equipamentos com o solo rústico, designadamente as áreas desportivas, de lazer, e 

de caracter religioso. 

Constituem objetivos destes espaços: 

• Estruturação e organização territorial; 

• Dotação de infraestruturas e estacionamento; 

• Preservação da qualidade ambiental da zona e envolvente. 



 

4.5.2 - Rede de Infraestruturas 

No que se refere à rede de infraestruturas urbanas e da sua cobertura territorial, o concelho de S. 

João da Pesqueira apresenta resultados satisfatórios de infraestruturas básicas, fruto dos 

investimentos realizados nos últimos anos e que resultou na capacidade de resposta às necessidades 

básicas da população. 

Atualmente a esmagadora maioria tem abastecimento domiciliário de eletricidade e telefone e o 

número de pessoas servidas por abastecimento de água e saneamento apresentam valores entre os 

90% e os 100%. No entanto deverá dar-se especial atenção à rede de drenagem e tratamento de 

águas residuais.  

Conforme constatado em sede de diagnostico, existem ainda melhorias significativas a desenvolver 

nestas redes, nomeadamente no que se refere ao tratamento de águas residuais nos aglomerados 

urbanos de Riodades, Casais do Douro, Sarzedinho e Ôlas, e na requalificação da rede de escoamento 

de aguas promovendo sistemas separativos entre as pluviais e as residuais.  

De acordo com a proposta de ordenamento e com a redelimitação dos perímetros urbanos, deverá 

assegurar-se a cobertura integral da rede de drenagem de águas residuais e instalação das 

infraestruturas que garantam o devido tratamento.  

No que se refere ao estado de conservação da rede de distribuição e abastecimento de água, deverá 

considerar-se a sua requalificação profunda nos aglomerados urbanos de S. João da Pesqueira e 

Ervedosa do Douro devido ao estado de degradação que a rede apresenta. 

Ao nível do tratamento e recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos, houve claras melhorias nos anos 

mais recentes com especial destaque para a criação de uma estação de transferência no concelho. 

Recentemente, concretizou-se a intenção de qualificar os espaços urbanos onde se localizam os 

pontos de recolha, através do projeto de implementação de eco-ilhas na área urbana de S. João da 

Pesqueira. Este projeto foi alvo de uma candidatura e recebeu parecer favorável à sua instalação.  

Constituem objetivos destas redes: 

• Requalificação, estruturação e organização territorial; 

• Preservação da qualidade ambiental e do ambiente urbano. 

Sobre as redes elétricas existentes e previstas, de salientar a instalação de um novo traçado de 

distribuição de energia elétrica, proveniente do aproveitamento hidroelétrico da Barragem do Tua, 

que irá alterar o traçado dos atuais “corredores” instalados no território. 

Na Planta de Condicionantes está representado o atual traçado, o traçado previsto e o traçado que 

será desativado após a conclusão da obra. 



 

 

 

Cartograma 4.7 - Infraestruturas 

4.6 Sistema de Acessibilidades  

O sistema de acessibilidades constitui um suporte fundamental do sistema social, assegurando a 

mobilidade da população e a sua integração territorial. No modelo de ordenamento foi considerada 

a rede viária estruturante do concelho, constituída pelas vias existentes e respetivos objetivos de 

desenvolvimento e organização territorial. 

No que respeita a acessibilidades, considerando as necessidades de reforço dos espaços económicos 

do concelho estruturados pelos aglomerados urbanos, preconiza-se uma maior articulação entre 

alguns aglomerados urbanos, traduzida na melhoria da acessibilidade entre eles e na 

complementaridade na prestação de serviços à população. 
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O desenvolvimento dos “interfaces” entre o vale do Douro e o planalto deverá apoiar-se em eixos de 

articulação, fundamentados na melhoria das condições de acessibilidades, e em ações centradas nos 

potenciais locais que induzam a mais-valias socioeconómicas e a complementaridade funcional e de 

oferta de serviços e produtos entre os respetivos territórios, bem como, na informação e visibilidade 

das especificidades de cada um deles de forma potenciar a atratividade e a procura. 

A estruturação da rede viária do concelho de S, João da Pesqueira encontra-se articulada com a 

classificação do PRN 2000, obedecendo a critérios relacionados com as necessidades de garantir a 

circulação das pessoas e bens, de servir os espaços afetos às atividades económicas e de promover 

a articulação do concelho com a região envolvente. 

  



 

5. Proposta de Ordenamento  

O modelo de estrutura espacial do território municipal constante da Planta de Ordenamento tem por 

base a classificação do solo e respetivo desenvolvimento através da qualificação do mesmo.  

O território municipal possui duas grandes qualificações, nomeadamente o solo urbano e o solo 

rústico, que regulamenta o aproveitamento dos terrenos em função da atividade dominante que 

neles possa ser desenvolvida, estabelecendo os respetivos usos e edificabilidade.  

Foram demarcadas as categorias de solo urbano, apenas o que integra o solo parcial ou totalmente 

urbanizado ou parcial ou totalmente edificado, de acordo com o conceito de solo urbano da nova lei 

de bases das políticas públicas do solo, do ordenamento do território e do urbanismo e ainda o regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial que entrou em vigor no ano de 2015. 

Ponderadas as orientações estratégicas de gestão delineadas, articulando-as com outras orientações 

de política de ordenamento do território e urbanismo constantes de instrumentos de gestão territorial 

de ordem superior, e considerando todo o normativo legal em vigor, foi desenhada a proposta de 

ordenamento. 

Procedeu-se à classificação funcional e operativa do solo de acordo com a nomenclatura e critérios 

do Decreto Regulamentar nº 15/2015, de 19 de agosto, considerando ainda alguns critérios 

constantes da proposta do PROT Norte. 

O modelo de ordenamento definido para o território concelhio assenta nas seguintes classes, 

categorias e subcategorias de solo: 

1. Solo Rústico 

a) Espaços Agrícolas 

b) Espaços Florestais  

i) Espaços Florestais de Produção 

ii) Espaços Florestais de Recreio e Valorização da Paisagem 

c) Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos 

d) Espaços de Atividades Industriais  

e) Espaços Culturais 

f) Espaço de Equipamentos e Infraestruturas  

g) Espaços Naturais e Paisagísticos  

2. Solo Urbano 

a) Espaços Centrais;  

b) Espaços Habitacionais; 

i. Nível I;  



 

ii. Nível II;  

c) Espaços de Uso Especial;  

d) Espaços de Atividades Económicas;  

e) Espaços Verdes 

5.1. Qualificação do Solo Rústico 

Considerando o disposto no artigo 71º do RJIGT, solo rústico é aquele que, pela sua reconhecida 

aptidão, se destine, nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, pecuário, florestal, à conservação, 

valorização e exploração de recursos naturais, de recursos geológicos ou de recursos energéticos, 

assim como o que se destina a espaços naturais, culturais, de turismo, recreio e lazer ou à proteção 

de riscos, ainda que seja ocupado por infraestruturas, e aquele que não seja classificado como 

urbano. 

De acordo com o estabelecido no Decreto Regulamentar nº 15/2015, de 19 de agosto, “a classificação 

do solo como rústico visa proteger o solo como recurso natural escasso e não renovável, salvaguardar 

as áreas com reconhecida aptidão para usos agrícolas, pecuários e florestais, afetas à exploração de 

recursos geológicos e energéticos ou à conservação da natureza e da biodiversidade e enquadrar 

adequadamente outras ocupações e usos incompatíveis com a integração em espaço urbano ou que 

não confiram o estatuto de solo urbano.” 

A classificação do solo como rústico na proposta de ordenamento elaborada obedeceu a critérios que 

constam do referido Decreto Regulamentar, nomeadamente: 

a. A sua reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário ou florestal; 

b. A sua reconhecida potencialidade para a exploração de recursos geológicos e energéticos; 

c. O interesse em conservar, valorizar ou explorar recursos e valores naturais, culturais ou 

paisagísticos, que justificam um estatuto de proteção, conservação ou valorização 

incompatível com o processo de urbanização e edificação; 

d. O objetivo de prevenir e minimizar riscos naturais ou antrópicos, ou outros fatores de 

perturbação ambiental, de segurança ou de saúde públicas, incompatíveis com a integração 

em solo urbano; 

e. A afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação humana que não 

possuem estatuto de solo urbano; 

f. A afetação a atividades industriais ligadas ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários 

e florestais, ou à exploração de recursos geológicos e energéticos. 



 

5.1.1. Espaços Agrícolas 

Delimitados em função das suas potencialidades para o desenvolvimento das atividades agrícolas e 

pecuárias com base no aproveitamento do solo e dos demais recursos e ainda das condições biofísicas 

que garantem a sua fertilidade. 

Os Espaços Agrícolas correspondem a solos da Reserva Agrícola Nacional, delimitada no âmbito do 

procedimento de revisão do PDM e desenhada na respetiva planta de condicionantes, e outros solos 

com aptidão agrícola, que devido ao seu “isolamento” no território, não foram integrados na RAN.  

São espaços que possuem um elevado potencial agrícola e destinam-se, predominantemente, ao 

desenvolvimento das atividades agrícolas, permitindo, excecionalmente e de acordo com o quadro 

legal em vigor, obras de edificação que estejam diretamente relacionadas com a atividade agrícola 

instalada, e dada a escala representada no território não justifica a qualificação como espaços de 

atividades industriais.  

A área ocupada pelos espaços agrícolas totaliza aproximadamente 14055ha. 

 

Cartograma 5.1 - Espaços Agrícolas 
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5.1.2. Espaços Florestais  

Os espaços florestais integram o solo com potencial para o desenvolvimento florestal, na perspetiva 

de produção e de proteção deste recurso, e solo de usos indistintos ocupado por sistemas agro-silvo-

pastoris. Por isso a sua delimitação distingue Espaços Florestais de Produção e Espaços Florestais de 

Recreio e Valorização da Paisagem, transpondo o previsto no PROF Douro. 

De acordo com o artigo 15º do Decreto Regulamentar 4/2007 de 22 de janeiro, a função principal 

de desenvolvimento da sub-região homogénea Beira Douro, a que correspondem as áreas dos 

espaços florestais de produção, prende-se com a proteção, produção e conservação de habitats, 

de espécies da fauna e flora e de geomonumentos, tendo por base os seguintes objetivos específicos 

que se enquadram na área geográfica do plano: 

a) Recuperar áreas extremamente degradadas, recorrendo a arborizações adaptadas que 

induzam o restabelecimento da capacidade bio produtiva. 

b) Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem-adaptadas e com bom potencial 

produtivo; 

c) Reconverter manchas contínuas de pinheiro bravo, para um mosaico florestal diversificado e 

compartimentado; 

d) Angariar novas áreas para a floresta (áreas agrícolas marginais); 

e) Recuperar áreas ardidas; 

f) Desenvolver o ordenamento cinegético; 

g) Expandir a atividade piscatória nas águas interiores; 

h) Dinamizar a atividade apícola; 

i) Promover a produção da castanha; 

j)  Minimizar os ataques de processionária em pinheiro bravo e controlar a disseminação das 

doenças da tinta e cancro no castanheiro. 

Assim, considera-se alta prioridade a arborização de terras agrícolas, arborização de espaços 

florestais não arborizados, a restauração de ecossistemas degradados, a beneficiação de superfícies 

florestais arborizadas, o fogo controlado, a proteção florestal contra a processionária do pinheiro, o 



 

adensamento e relocalização de infraestruturas, o relançamento da cultura do castanheiro, o 

ordenamento cinegético e a regularização e beneficiação silvo pastoril. 

A sub-região homogénea do Douro, a que correspondem os espaços de recreio e valorização da 

paisagem, tem como principal função o desenvolvimento do recreio, enquadramento e estética da 

paisagem, da silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores e da proteção, e estão estabelecidos 

os seguintes objetivos específicos: 

a) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro e azinheira, com função de proteção 

das encostas; 

b) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, com função de produção de cortiça; 

c) Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na escolha das espécies, em situações de elevado 

risco de erosão; 

d) Desenvolver o ordenamento cinegético; 

e) Potenciar e expandir o ordenamento aquícola; 

f) Controlar e amenizar os processos relacionados com a desertificação. 

g) Garantir um mosaico paisagístico diversificado, compatibilizando as atividades florestais e 

vitivinícolas; 

h) Expandir a produção de alguns produtos associados, nomeadamente o medronho e mel; 

i) Certificar a gestão florestal sustentada do sobreiro. 

No que diz respeito à priorização dos programas regionais para esta sub-região considera-se alta 

prioridade a manutenção e adensamento da cortina ripícola, atividades de natureza em espaço 

florestal, ordenamento cinegético e a dinamização e ordenamento aquícola e como média prioridade 

a restauração de ecossistemas degradados, proteção florestal contra a processionária do pinheiro, 

expansão da subericultura e a regularização e beneficiação silvo-pastoril. 

A área ocupada pelos espaços florestais de produção totaliza aproximadamente 2851ha. 

A área ocupada pelos espaços florestais de recreio e valorização da paisagem corresponde 

aproximadamente a 7674ha.  



 

 

 

Cartograma 5.2 - Espaços Florestais  

5.1.3. Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos 

As áreas afetas à exploração de recursos geológicos devem constituir-se como uma categoria de 

ordenamento, e a sua regulamentação deve assegurar a minimização dos impactes ambientais e a 

compatibilização de utilizações e atividades na fase de exploração dos recursos energéticos e 

geológicos, e a recuperação paisagística após o fim dessa atividade. 

A delimitação dos espaços de exploração de recursos geológicos seguiu orientações e informações 

disponibilizadas pelas entidades com competências de tutela, nomeadamente a Direção-Geral de 

Energia e Geologia, sendo ainda considerados os procedimentos em curso na Câmara Municipal e 

intenções de exploração manifestadas por interessados. 

Sabrosa

Moimenta
da Beira

Vila Nova 
de Foz Côa

Alijó

Tabuaço

Penedono

Sernancelhe

Carrazeda de Ansiães

S. João da Pesqueira

Riodades

Ervedosa do Douro

Paredes da Beira

Castanheiro do Sul

Vale de Figueira

Soutelo do Douro

União das freguesias de|Vilarouco e Pereiros

Nagoselo do Douro

União das freguesias de|São João da Pesqueira e Várzea de Trevões

União das freguesias de|Trevões e Espinhosa

Valongo dos Azeites

0 1.500 3.000 m

±

Espaços Florestais

Espaços Florestais de Produção

Espaços Florestais de Recreio e Valorização da Paisagem

Concelho de S. João da Pesqueira



 

Dessas orientações e informações resultou a delimitação de áreas de exploração consolidada, de 

áreas de exploração potencial e de áreas de exploração previstas. 

Face aos valores naturais e ao potencial agrícola e florestal do concelho, e considerando a estratégia 

de desenvolvimento definida, consideram-se áreas de exploração consolidada, aquelas onde ocorre 

atividade produtiva e correspondem a áreas concessionadas e/ou licenciadas. 

As áreas de exploração consolidada totalizam uma superfície aproximada de 4,92ha. 

As áreas de exploração potencial correspondem a áreas com potencial para a atividade de extração 

de recursos geológicos. 

As áreas de exploração prevista estão delimitadas com base em intenções de exploração 

manifestadas à Câmara Municipal por interessados, e que se prendem com potencial de exploração 

de recursos não metálicos, designadamente a intenção de instalação de uma pedreira para extração 

de xisto. 

As áreas de exploração potencial são representadas graficamente na planta de ordenamento com 

uma “mancha” sobreponível a outras categorias de espaço que se constituem como a ocupação 

dominante, sendo as regras de uso e ocupação destas que vinculam as intervenções no solo, até à 

exploração efetiva do recurso geológico. 

As áreas de exploração potencial totalizam uma superfície aproximada de 210,4ha. 

No território municipal estão ainda localizadas duas infraestruturas que integram a exploração de 

recursos energéticos, uma de aproveitamento hidroelétrico no rio Douro e corresponde à barragem 

da Valeira, e outra infraestrutura energética com dois aerogeradores pertencente ao Parque Eólico 

da Serra de Sampaio. 

 



 

 

Cartograma 5.3 - Espaços de Exploração de Recursos Energéticos e Geológicos 
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associadas, algumas delas já em laboração e que objetivam crescer territorialmente. Por outro lado, 

a dimensão destes espaços permite a instalação de novas atividades similares ou complementares 

às que aí existem. 

Os espaços de atividades industriais totalizam uma superfície aproximada de 23,2ha. 

 

 

Cartograma 5.4 - Espaços de Atividades Industriais 
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Trata-se de espaços onde ocorrem atividades de caracter religioso ou cultural e onde se pretende 

promover melhores condições, perspetivando a instalação de atividades relacionadas com o turismo, 

recreio e lazer, espaços de utilização coletiva, com o devido enquadramento paisagístico e funcional 

numa envolvente de forte significado ambiental. 

A área destinada aos espaços culturais totaliza aproximadamente 13,85ha. 

 

 

Cartograma 5.5 - Espaços Culturais 
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5.1.6. Espaço de Equipamentos e Infraestruturas  

Os espaços destinados a equipamentos e outras infraestruturas, identificados na Planta de 

Ordenamento, correspondem a sítios ou locais, não incluídos em perímetros urbanos, abrangendo, 

equipamentos de recreio e lazer, equipamentos desportivos, religiosos.  

 

 

Cartograma 5.6 - Espaços de Equipamentos e Infraestruturas 
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desde que em qualquer dos casos o seu uso dominante não seja agrícola, florestal ou de exploração 

de recursos geológicos.  

Constitui objetivo principal para estes espaços, a manutenção dos valores ambientais, biodiversidade 

e ecossistemas em presença, acautelando as intervenções passíveis de impactes na paisagem e nos 

ecossistemas e promovendo o estado de conservação favorável dos valores existentes. Constitui 

qualificação de espaços naturais, as áreas onde predominam manchas florestais a salvaguardar, 

como são exemplo os povoamentos de sobreiro e azinheira, assim como áreas naturais descobertas 

ou com vegetação esparsa, outras áreas interiores e zonas húmidas, as galerias ripícolas, os planos 

de água e albufeiras. 

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

Douro, e da importância que a presença de recursos naturais representam na paisagem, do seu 

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

território, revelou-se de inquestionável importância a identificação e delimitação destas áreas, cujo 

objetivo primordial é 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. 

Assim, exemplificando alguns dos espaços naturais que foram qualificados nesta categoria, 

encontram-se áreas como S. Salvador do Mundo, Mata do Sarzedinho, entre outras de semelhante 

importância, e que não integram as subcategorias de espaço agrícola e florestal. As faixas contíguas 

a planos e cursos de água, como galerias ripícolas ou zonas mais sensíveis ou suscetíveis à ocorrência 

de riscos naturais, e que não se encontram ocupados por usos agrícolas, são integrados na categoria 

de espaços naturais, dando, por um lado, cumprimento às orientações previstas nos planos 

hierarquicamente superiores, por outro, pela definição de maiores restrições de uso, pretende 

promover a defesa, conservação e reabilitação, na perspetiva de assegurar a proteção das suas 

características, funções e potencialidades. 

A área ocupada pelos espaços naturais e paisagísticos totaliza aproximadamente 884,36ha. 



 

 

Cartograma 5.7 - Espaços Naturais e Paisagísticos 

5.2. Qualificação do Solo Urbano 

Foram demarcadas as categorias de solo urbano, apenas o que integra o solo parcial ou totalmente 

urbanizado ou parcial ou totalmente edificado, conferindo-lhe condições favoráveis à urbanização ou 

edificação, de acordo com a definição de solo urbano da nova lei de bases das políticas públicas do 

solo, do ordenamento do território e do urbanismo, e com o regime jurídico dos instrumentos de 

gestão territorial que recentemente entrou em vigor. 

A delimitação do solo como urbano observou os seguintes critérios: 

c) A inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal; 

d) A existência de aglomerados de edifícios, população e atividades geradoras de fluxos 

significativos de população, bens e informação; 

e) A existência de infraestruturas urbanas e de prestação dos serviços associados, 

compreendendo, no mínimo, os sistemas de transportes públicos, de abastecimento de água e 

saneamento, de distribuição de energia e de telecomunicações; 
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f) A garantia de acesso da população residente aos equipamentos de utilização coletiva que 

satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais; 

g) A necessidade de garantir a coerência dos aglomerados urbanos existentes e a contenção da 

dispersão territorial; 

h) A existência de compromissos urbanísticos, válidos e eficazes, e que estão representados na 

Planta de Compromissos Urbanísticos que acompanha o Plano. 

As áreas de solo urbano correspondem aos perímetros urbanos delimitados na Planta de 

Ordenamento. 

5.2.1 Delimitação dos perímetros urbanos  

A metodologia para delimitação dos perímetros urbanos considerou as orientações e diretrizes 

provenientes do PROT Norte e das publicações da DGOTDU nomeadamente “Ocupação Dispersa – 

Custos e Benefícios à Escala Local” e “Ocupação Dispersa no Quadro dos PROT e dos PDM”, bem 

como o cumprimento da legislação que atualmente define as condições a considerar na classificação 

do solo urbano. 

A identificação das áreas urbanas consolidadas, das vias habilitantes, das áreas infraestruturadas, 

assim como das conclusões retiradas sobre as tendências e ocupações resultantes da vigência de 

mais de 20 anos perímetros urbanos em vigor. 

• Áreas urbanas consolidadas – Áreas de solo urbanizado que se encontram estabilizadas 

em termos de morfologia urbana e de infraestruturação, e estão edificadas em, pelo menos, 

dois terços da área total de solo destinado a edificação; 

• Via habilitante – Via pavimentada com capacidade para a circulação automóvel, incluindo a 

veículos prioritários – carros de bombeiros e ambulâncias – e com estatuto que permita acesso 

pedonal e de veículos aos terrenos confinantes; 

• Áreas infraestruturadas – Áreas (faixas de terreno) adjacentes a vias dotadas das 

infraestruturas urbanísticas básicas (via habilitante e redes públicas de abastecimento de 

água, de drenagem de esgotos domésticos e de fornecimento de energia elétrica). 

• Perímetro urbano – uma porção contínua de território classificado como solo urbano. 

O processo de revisão dos perímetros urbanos iniciou-se com a análise aos perímetros urbanos em 

vigor, procurando identificar as áreas edificadas consolidadas, representativas de uma malha urbana 

densa correspondente ao núcleo inicial da estrutura urbana, e as áreas urbanas infraestruturadas e 

parcialmente edificadas, na sua maioria correspondentes ao solo urbano destinado à 

urbanização/edificação cuja ocupação ocorreu maioritariamente na última década. Para além dos 

resultados obtidos da análise destas duas tipologias de ocupação, obteve-se também o resultado dos 

solos que apesar de estarem aptos a urbanizar e edificar, não foram alvo de ações nos últimos 20 

anos.  

Da análise realizada aos perímetros urbanos em vigor tiraram-se duas conclusões estruturais:  



 

• Os perímetros urbanos previam um significativo crescimento demográfico e habitacional;  

• O solo urbano foi sendo ocupado e infraestruturado, em áreas periféricas ao núcleo mais 

concentrado, resultando numa malha policêntrica e dispersa. 

A proposta de perímetros urbanos assentou nos princípios de sustentabilidade urbana, territorial, 

económica e social, promovendo a rentabilização dos solos já infraestruturados e/ou parcialmente 

edificados, assegurando que os limites definidos para o solo urbano cumprem o previsto na legislação 

em vigor, assim como os seus limites representam a dinâmicas instaladas no território. Procurou 

atender-se, sempre que possível, às pretensões da população que procura a sua habitação ou 

investimentos, assegurando que o solo urbano agora delimitado prevê os fluxos e as dinâmicas no 

horizonte temporal deste Plano. 

Definiram-se dois objetivos estratégicos e específicos que contribuem para a estratégia do Plano no 

que se refere ao solo urbano:  

- O primeiro corresponde à definição de um modelo de ordenamento que promove a colmatação e a 

contenção dos perímetros urbanos em detrimento das políticas expansionistas, valorizando a 

regeneração e a reabilitação urbanas.  

- O segundo respeita a requalificação da rede de infraestruturas básicas e a valorização da rede 

hídrica enquanto sistema ecológico fundamental, componente principal da estruturação territorial e 

da preservação de um continuum verde natural. 

Quadro 5.1 - Quadro resumo das áreas urbanas em vigor e propostas 

AGLOMERADO URBANO PDM vigor Proposta PDM 

Castanheiro do Sul 39,10 33,31 

Ervedosa do Douro 90,32 70,63 

Loteamento (Bairro da Canelha) - 0,76 

Casais do Douro 12,72 7,56 

Sarzedinho 13,34 7,30 

Espinhosa 17,72 14,72 

Nagoselo do Douro 29,91 22,42 

Paredes da Beira 50,72 65,00 

Pereiros 17,63 15,25 

Riodades 71,73 56,31 

Loteamento (Riodades) - 0,91 

Vale de Penela 12,53 9,69 

S. João da Pesqueira/Espinho 270,93 257,68 

Soutelo do Douro 47,64 40,40 

Trevões 63,55 49,06 

Vale de Figueira 18,00 4,10 

Vale de Vila 19,24 17,65 

Ôlas 39,70 29,43 

S. Xisto 5,51 3,36 

Valongo dos Azeites 35,72 34,19 

Várzea de Trevões 20,73 18,93 

Vilarouco 55,71* 49,08 

Total concelho 876,74 807,75 

Os valores estão em hectares 
  



 

 

 

Cartograma 5.8 - Perímetros Propostos e em Vigor 

A informação relativa aos compromissos urbanísticos consta no Relatório de Fundamentação das 

Áreas Urbanas, assim como a fundamentação técnica mais aprofundada sobre as bases consideradas 

e resultados obtidos na proposta de delimitação dos novos perímetros. 

5.2.2 Espaços Centrais 

De acordo com o previsto no artigo 25.º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto, aos 

espaços centrais correspondem as áreas urbanas de usos mistos que integram funções habitacionais 

e diversificação das atividades terciárias, desempenhando funções de centralidade. Assim, definiram-

se as delimitações desta categoria em todos os aglomerados urbanos, que representam a primeira 

morfologia de ocupação dos territórios locais, reconhecendo o seu valor patrimonial na perspetiva de 
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salvaguardar a sua identidade e estimular a sua conservação, reabilitação e adaptação às 

necessidades contemporâneas.  

Nestes espaços admitem-se a instalação de equipamentos, de turismo, atividades de comércio e 

serviços, restauração e bebidas e ainda indústrias e armazenagem, desde que compatíveis com o 

uso habitacional. 

Os espaços centrais apresentam um tecido urbano compacto onde se pretende intensificar o 

preenchimento dos espaços vazios pela construção de novos edifícios e onde é privilegiada a 

reabilitação arquitetónica do património edificado. 

Constituem objetivos na intervenção nestes espaços: 

• Promoção da qualidade e coerência da imagem urbana; 

• De acordo com as suas caraterísticas e dimensões, dotar estes espaços de equipamentos, 

espaços verdes e outros espaços públicos de proximidade; 

• Dotação de infraestruturas e requalificação das redes existentes; 

• Promoção da identidade cultural. 

A área ocupada pelos espaços centrais totaliza aproximadamente 117,65ha. 

5.2.3  Espaços Habitacionais - Nível I e Nível II  

Os espaços habitacionais correspondem a áreas que se destinam preferencialmente ao uso 

habitacional, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante. 

Definiram-se dois níveis para as áreas delimitadas, cujo objetivo passa por definir as tipologias e 

cargas edificatórias que serão permitidas instalar. A diferença reside essencialmente na definição 

que os espaços de nível II reúnem condições para a implementação de habitação de carater 

unifamiliar, e que nos espaços de nível I a capacidade edificatória será sensivelmente superior 

podendo ser implementados edifícios de habitação multifamiliar. Em ambas as categorias admitem-

se os usos de equipamentos, turismo, atividades de comércio e serviços e ainda indústrias e 

armazenagem, desde que compatíveis com o uso habitacional. 

A área ocupada pelos espaços habitacionais nível I e II totaliza aproximadamente 617,46ha. 



 

 

Cartograma 5.9 - Áreas Centrais e Habitacionais Propostas 

5.2.4 Espaços de Uso Especial 

Os Espaços de Uso Especial correspondem a espaços onde se localizam equipamentos e onde são 

assegurados serviços à população, nomeadamente no âmbito da saúde, da educação, da segurança 

social e da prevenção e segurança, onde são facultadas as condições para a prática de atividades 

desportivas e de recreio e lazer, bem como de atividades culturais, podendo ainda contemplar 

estabelecimentos de restauração e bebidas, assim como locais de entretenimento complementares.  

A área ocupada pelos Espaços de Uso Especial totaliza aproximadamente 33,40ha. 
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Cartograma 5.10 - Espaços de Uso Especial 

5.2.5 Espaços de Atividades Económicas 

Os espaços de atividades económicas localizam-se na sede de concelho e destinam-se à instalação 

de empreendimentos industriais, atividades de armazenagem, terciárias ou empresariais, 

permitindo-se ainda a coexistência de equipamentos de apoio, centros de valorização de resíduos, 

entre outras, e desde que salvaguardadas as condições de segurança, salubridade e tranquilidade, 

tal como dispõe a legislação específica sobre esta matéria.  

A proposta de Plano prevê a ampliação da área existente, dando deste modo resposta efetiva à 

procura manifestada nos últimos anos. Recentemente, a área de ampliação prevista foi sujeita a 

candidatura e financiamento comunitário no âmbito do Aviso n.º Norte-53-2015-14, a qual recebeu 

resposta positiva para a sua implementação. 

A área ocupada pelos Espaços de Atividades Económicas totaliza aproximadamente 16,34ha. 

Sabrosa

Moimenta
da Beira

Vila Nova 
de Foz Côa

Alijó

Tabuaço

Penedono

Sernancelhe

Carrazeda de Ansiães

S. João da Pesqueira

Riodades

Ervedosa do Douro

Paredes da Beira

Castanheiro do Sul

Vale de Figueira

Soutelo do Douro

União das freguesias de|Vilarouco e Pereiros

Nagoselo do Douro

União das freguesias de|São João da Pesqueira e Várzea de Trevões

União das freguesias de|Trevões e Espinhosa

Valongo dos Azeites

0 1.500 3.000 m

±

Cartograma Espaços de Uso Especial

Espaços de Uso Especial  

Perímetros Urbanos Propostos

Concelho de S. João da Pesqueira



 

 

 

Cartograma 5.11 - Espaços de Atividades Económicas 

Constituem objetivos deste espaço: 

• Estruturação, concentração e organização territorial; 

• Estabelecimento de zonas de proteção sempre que se justifique; 

• Localização preferencial em área periférica ao centro urbano da vila de S. João da Pesqueira 

adequadamente servida por redes de acesso de nível estruturante; 

• Dotação de infraestruturas e estacionamento; 

• Preservação da qualidade ambiental da zona e envolvente. 

5.2.6. Espaços Verdes 

As áreas da categoria de espaço verde correspondem a áreas com funções de equilíbrio ecológico, 

de produção agrícola e florestal, de recreio e lazer da população, sendo consideradas estratégicas 
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para a manutenção do equilíbrio ambiental no interior do espaço urbano, coincidindo com a estrutura 

ecológica municipal. 

Constituem objetivos destes espaços: 

• Garantir o funcionamento dos sistemas e processos biofísicos que asseguram os bens e 

serviços ambientais necessários ao desenvolvimento das atividades humanas e a 

preservação dos recursos fundamentais de solo e água; 

• Assegurar a existência de espaços de desafogo do sistema urbano, destinados ao recreio e 

lazer e fundamentais para o conforto climático. 

A conceção de novos espaços verdes ou a requalificação dos existentes deve promover o aumento 

da sua resiliência, bem como contribuir para o aumento da biodiversidade, utilizando 

preferencialmente pavimentos permeáveis, uma modelação de terreno que permita a infiltração “in 

situ” e uma estrutura de vegetação adaptada às condições edafoclimáticas, numa perspetiva de 

redução dos custos de instalação e manutenção.  

A área ocupada pelos Espaços Verdes totaliza aproximadamente 3,88ha. 

5.3. Estrutura Ecológica Municipal  

As áreas integradas na Estrutura Ecológica Municipal foram agregadas em três grandes grupos: 

Estrutura Ecológica Fundamental, Estrutura Ecológica Complementar e Estrutura Ecológica Urbana. 

Integram a Estrutura Ecológica Fundamental as áreas da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva 

Agrícola Nacional, as áreas do domínio hídrico, as áreas do Regime Florestal, as áreas de 

povoamentos de sobreiros e azinheiras e a área correspondente ao corredor ecológico do PROF do 

Douro. 

Na Estrutura Ecológica Complementar estão integradas as áreas com valores e características 

naturais, culturais e paisagísticas que devem ser preservadas e valorizadas, garantindo a interligação 

e coerência com a estrutura ecológica municipal fundamental, a que correspondem a categoria de 

Espaços Naturais e Paisagísticos identificados na Planta de Ordenamento. 

A Estrutura Ecológica Urbana integra as áreas que constituem o suporte dos sistemas ecológicos 

fundamentais e complementares, cuja proteção é indispensável ao funcionamento sustentável do 

solo urbano, bem como todos os espaços verdes de utilização coletiva essenciais ao lazer dos 

cidadãos e à amenização ambiental e valorização paisagística.  

Esta categoria divide-se nas seguintes subcategorias: 



 

• Espaços Verdes de Utilização Coletiva: corresponde a áreas cujas características naturais, 

culturais, paisagísticas e urbanísticas devem ser preservadas, desenvolvidas e valorizadas a 

fim de assegurar um conjunto de funções ecológicas no meio urbano e de apoio ao recreio e 

lazer da população, integrando parques urbanos, jardins e outros espaços verdes 

infraestruturados, existentes e propostos.  

• Vazios Urbanos: consistem em áreas “Terrain Vague” originados pela criação de áreas de 

cedência destinadas a espaço verde, mas que ainda não estão executadas, aparecendo 

espaços vagos e indefinidos junto de zonas urbanizadas. 

• Espaços verdes de enquadramento: constituídos por espaços ocupados por vegetação natural 

ou plantada e nos quais a função de enquadramento paisagístico e de proteção dos recursos 

naturais é privilegiada face a outros usos. Tem também a função de enquadramento de 

infraestruturas viárias e linhas de água, criando a transição entre as áreas verdes de proteção 

e as áreas urbanizadas ou, simplesmente, respeitando a pequenas parcelas sem aptidão para 

a edificação por razões essencialmente topográficas ou paisagísticas.  

• Espaços verdes de proteção e salvaguarda: as áreas verdes de proteção e salvaguarda 

correspondem às áreas mais sensíveis do ponto de vista ecológico integradas na REN e RAN, 

são áreas em que ocorrem habitats naturais ou seminaturais, com valor ambiental e 

paisagístico, no contexto do solo urbano, destinando-se a assegurar o equilíbrio biofísico e 

paisagístico, a conservação de valores naturais e a preservação ou melhoria da qualidade 

ambiental, atendendo às especificidades em presença. 

• Domínio Hídrico: correspondem as áreas integradas no domínio hídrico onde se incluem os 

leitos dos cursos de água e as suas margens, áreas contíguas às margens e zonas ameaçadas 

pelas cheias.  

• Corredores de Conexão: os corredores de conexão destinam-se a servir de elo de conexão 

entre diferentes biótipos, ou seja, conecta a estrutura ecológica urbana com a estrutura 

ecológica fundamental e complementar, além desta ligação estes corredores destinam-se a 

servir de proteção física, visual e sonora aos diferentes usos urbanos que marginam os 

corredores de transporte e a requalificar os espaços que lhes são adjacentes ou a garantir o 

enquadramento de vias panorâmicas. Integram os corredores de conexão as linhas de água 

presentes em solo urbano, na falta ou na inviabilidade (quando ocultas) todas as vias 

arborizadas. 



 

 

Cartograma 5.12 - Espaços Verdes 

5.4. Espaços-Canal e Infraestruturas 

Os espaços-canais e para infraestruturas correspondem a corredores ativados por infraestruturas 

representadas na Planta de Ordenamento, diferenciando-se os seguintes: 

• Rede viária; 

• Rede ferroviária; 

• Via navegável; 

• Outras infraestruturas básicas e de transporte. 

A rede viária é constituída pela rede rodoviária nacional, as estradas regionais, as estradas nacionais 

desclassificadas sob jurisdição da IP, SA, a rede municipal, identificadas na Planta de Ordenamento. 

5.4.1. Rede Rodoviária Nacional (Rede Complementar) 

• A EN222, entre o Limite do concelho de Tabuaço e o Limite do concelho de Vila Nova de Foz 

Côa (distrito da Guarda), com exceção do troço, entre 169,140 (anterior km 166,800) e o km 
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172,238 (anterior 169,800), que se encontra na jurisdição da Autarquia (Auto de Entrega de 

29-11-1982). 

A EN222 serve directamente S. João da Pesqueira e as freguesias de Ervedosa do Douro, 

Vilarouco e Pereiros, constituindo, pela articulação estabelecida com um número significativo 

de vias (v.g. ER323, a Poente, EM’s 502 e 501, EN222-3 e EN222, a Nascente), um eixo 

estruturante fundamental no contexto da rede; 

• EN229, entre o entroncamento da EN222 e o Limite do concelho de Penedono, apresentando 

como principais funções internas a ligação à Freguesia de Valongo dos Azeites; um pouco além 

do limite do concelho, estabelece igualmente articulação com a EM504. 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, as zonas de servidão non 

aedificandi aplicáveis são as definidas na alínea d) do n.º 8 do artigo 32º “20m para cada lado 

do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5m da 

zona de estrada”. 

5.4.2. Estradas Regionais 

• ER323, entre o Limite do concelho de Alijó (distrito de vila Real) e o entroncamento da EN222 

(Ponte das Bateiras), é de referir que, não estando ainda claramente definido o respetivo 

estatuto de competência, esta poderá, tal como previsto no diploma referido, vir igualmente a 

fazer parte da Rede Municipal, mediante protocolo a celebrar com a autarquia em condições 

semelhantes às estabelecidas relativamente às antigas EN’s. 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, as zonas de servidão non 

aedificandi aplicáveis são as definidas no artigo 32º, conforme já descrito no ponto anterior. 

5.4.3. Estradas Nacionais Desclassificadas, sob jurisdição da IP, SA 

• EN222-3, entre o km 1+200 e a Estação de Ferradosa (km 11+000), a nível interno, as suas 

funções apresentam um âmbito limitado, estabelecendo contudo articulação com vias 

municipais com alguma importância, quer a nível local, quer no estabelecimento de ligações 

externas (caso do CM1121 e da EM541). 

As zonas de servidão non aedificandi aplicáveis são as definidas no referido artigo 32º. As restantes 

vias existentes no concelho, não são classificadas pelo PRN e transferidas para a autarquia, 

pertencem ao património viário municipal. 

  



 

5.4.4. Rede Viária Municipal 

Esta rede abrange um conjunto de vias bastante heterogéneo, quer em termos físicos, quer 

funcionais, assegurando nalguns casos ligações relevantes ao exterior, mas devendo, sobretudo, ser 

considerada pela importância que assume ao nível das deslocações intra-concelhias, no acesso às 

sedes de freguesia e na ligação complementar a alguns lugares de menor importância. 

Pelas funções desempenhadas, destacam-se as seguintes: 

• O CM1121 que, a partir da EN222-3, assegura o atravessamento do Rio Douro através da 

Barragem da Valeira, estabelecendo a principal ligação ao concelho de Carrazeda de Ansiães 

e à Região do Alto de Trás-os-Montes; 

• As EM’s 504 e 505 que, para além de servirem acessibilidades secundárias aos concelhos de 

Tabuaço, Penedono e Sernancelhe, desempenhando importantes funções ao nível da 

distribuição interna das deslocações nas zonas central e Sul e servindo, direta ou 

indiretamente, um número significativo de sedes de freguesia: a EM504, Castanheiro do Sul, 

Espinhosa, Várzea de Trevões (EM504-3) e Trevões; a EM505, Paredes da Beira e Riodades; 

• A EM501 e o CM1063 que, a partir da EN222, servem acessibilidades às freguesias de Soutelo 

do Douro e Nagozelo do Douro, respetivamente; 

• A EM541 que serve a Freguesia de Vale de Figueira, situada no extremo Nordeste do território, 

estabelecendo ainda uma ligação secundária ao Concelho de V. N. de Foz Côa (lig. à EN222); 

• Desenvolvendo-se a partir da sede de concelho e da EN222, o eixo formado pelo CM1120 

e pela EM504-3 que estabelece a ligação mais direta às freguesias situadas na zona central 

e Sul. 

Na rede viária municipal prevê-se a contínua melhoria e manutenção das vias existentes, 

proporcionando que na sua utilização seja assegurada quer a melhoria das condições do traçado quer 

as questões associadas à segurança rodoviária. 

Rede Ferroviária  

A rede ferroviária é constituída pelo troço da linha do Douro, que cruza o território municipal, ao qual 

se aplica o estipulado na legislação geral e especifica em vigor, naquilo que se refere às zonas de 

proteção non aedificandi. 



 

5.4.5. Via Navegável  

Trata-se de um canal de navegação que apresenta uma largura mínima em leito rochoso de 40m e 

em leito aluvionar de 60m, com profundidade mínimas de 4,20m da foz até ao Pinhão e do Pocinho 

a Barca d’Alva, e 2,00m do Pinhão até à barragem do Pocinho, havendo pontos neste ultimo troço 

onde o valor é superior a 2,00m. As referidas características garantem a navegabilidade de 

embarcações com 83 m de comprimento, 11,40 m de boca e calado de 3,80 m e uma capacidade de 

transporte até às 2500 toneladas. 

A navegação na Via Navegável do Douro é realizada por embarcações turísticas, comerciais, de 

recreio e desportivas. Em termos de navegação turística, os dados da APDL registam que atualmente 

operam no Douro 54 barcos turísticos, com capacidades entre os 20 e os 350 passageiros, 

disponibilizando uma variada oferta de cruzeiros turísticos (desde cruzeiros de curta duração, a 

cruzeiros semanais e cruzeiros temáticos).  

Esta estratégia de desenvolvimento concelhio está intimamente ligada com os investimentos 

previstos para a melhoria e promoção da via navegável do Douro, que pretende ver reforçada a 

vantagem desta mobilidade no que se refere também ao transporte de mercadorias através de 

trabalhos que se irão realizar através do aprofundamento, alargamento e modernização do canal. 

Considerando esta oportunidade, perspetiva-se uma aposta nas estruturas de acostagem existentes 

e equaciona-se a criação de novos pontos de acostagem devidamente enquadrados com as diretrizes 

da APDL e do Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo.  

Do ponto de vista de desenvolvimento concelhio prevê-se a recuperação do cais fixo da Ferradosa, 

assim como a proposta de recuperação do acesso fluvial existente no local das Bateiras, a proposta 

de instalação de um novo cais de acostagem de escala territorial adequada (Nagoselo do Douro) e 

criação de condições de acesso ao plano de água na freguesia de Soutelo do Douro. 



 

 

 

Cartograma 5.13 - Rede viária, Ferroviária e Via Navegável 

5.4.6. Outras Infraestruturas Básicas e de Transporte 

As outras infraestruturas básicas e de transporte integram as áreas afetas ou a afetar a 

infraestruturas de transportes, de comunicações, de energia elétrica, de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais, assim como os espaços destinados a subestações elétricas, estações 

de tratamento de águas residuais e de resíduos sólidos, aplicando-se em cada uma o estipulado na 

legislação em vigor, designadamente em matéria de zonas non aedificandi e de proteção, quando for 

o caso. 

5.5. Unidades Operativas de Planeamento e Gestão  

As unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG) marcam áreas de intervenção planeadas a 

serem tratadas a um nível de planeamento mais detalhado com vista à sua execução, podendo ser 
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reajustadas nos seus limites por razões de cadastro de propriedade. No quadro seguinte 

sistematizam-se as UOPG propostas e os principais objetivos, assim como é indicado o tipo de 

instrumento proposto para a sua concretização. 
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Quadro 5.2 - UOPG’s 

IDENTIFICAÇÃO OBJETIVOS CONCRETIZAÇÃO 

UOPG1 - Zona de 
Desenvolvimento 

Turístico das 
Bateiras 

a) Qualificar o espaço marginal ao rio através da 
criação de uma área de estar e de contemplação 
da paisagem, aproveitando a proximidade ao 
plano de água para melhor usufruto das 
qualidades paisagísticas, e promover a 
desinstalação da atividade com caracter 
industrial atualmente presente no local com 
características marcadamente dissonantes; 

b) Requalificação da rampa de varadouro existente 
que constitui o acesso ao plano de água 
salvaguardando e valorizando as áreas mais 
sensíveis do ponto de vista ambiental e 
paisagístico; 

c) Definir áreas a afetar a infraestruturas de apoio 
às atividades, nomeadamente áreas de 
estacionamento, e programar a sua execução; 

d) Estruturar e programar a ocupação dos espaços 
de utilização coletiva a instalar e articular as 
subcategorias de espaço propostas; 

e) Definir zonas de proteção e de enquadramento 
ambiental; 

f) Definir, em articulação com a estrutura viária e 
pedonal, os espaços de vivência e outros espaços 
verdes e de utilização pública; 

g) Ordenar e requalificar o espaço público; 
h) Promover a reabilitação arquitetónica do 

edificado existente; 
i)  Atrair e gerir o fluxo de visitantes, aproveitando 

a oportunidade de proximidade com o concelho 
vizinho, nomeadamente com o aglomerado 
urbano do Pinhão, potenciando e promovendo a 
procura dos serviços turísticos locais. 

Plano de 
Pormenor, Plano 

de Urbanização ou 
Unidade de 
Execução 

UOPG 2 – Zona de 
Desenvolvimento 

Turístico de Soutelo 
do Douro 

a) Qualificar o espaço marginal ao rio através da 
localização de áreas de lazer e de estar, de pic-
nic e merendas, promovendo o usufruto da 
proximidade com o plano de água e com a 
paisagem. 

b) Criação de acesso ao plano de água através de 
uma rampa a localizar no ponto mais favorável e 
melhor enquadrado na paisagem, e desde que 
salvaguardadas as áreas mais sensíveis do ponto 
de vista ambiental e paisagístico; 

c) Definir áreas a afetar a infraestruturas de apoio 
às atividades e programar a sua execução; 

d) Estruturar e programar a ocupação e articular as 
subcategorias de espaço propostas; 

e) Promover uma ocupação que assegure a 
salvaguarda e valorização das áreas mais 
sensíveis do ponto de vista ambiental e 
paisagístico; 

f) Definir as zonas de proteção e de 
enquadramento ambiental; 

g) Atrair e gerir o fluxo de visitantes, aproveitando 
a oportunidade de conexão com a margem 
oposta do rio e contribuindo na procura dos 
serviços turísticos locais. 

Plano de 
Pormenor, Plano 

de Urbanização ou 
Unidade de 
Execução 

  



 

IDENTIFICAÇÃO OBJETIVOS CONCRETIZAÇÃO 

UOPG 3 – Zona de 
Desenvolvimento 

Turístico de 
Nagoselo do Douro 

a) Atrair e gerir o fluxo de visitantes, promovendo a 
instalação e qualificação de zona balnear, de 
acordo com o previsto no Plano de Ordenamento 
da Albufeira da Régua e Carrapatelo, e 
contribuindo para a procura de serviços turísticos 
locais. 

b) Criar novo cais promovendo novos atrativos 
turísticos, relacionados com o aproveitamento das 
potencialidades do Douro; 

c) Definir áreas a afetar a atividades turísticas e de 
recreio e lazer; 

d) Estruturar e programar a ocupação e articular as 
subcategorias de espaço propostas; 

e) Reservar áreas para instalação das infraestruturas 
necessárias e de apoio à utilização coletiva; 

f) Programar a execução das infraestruturas; 
g) Promover uma ocupação que assegure a 

salvaguarda e valorização das áreas mais sensíveis 
do ponto de vista ambiental e paisagístico; 

h) Definir, em articulação com a estrutura viária e 
pedonal, os espaços de vivência e outros espaços 
verdes e de utilização pública; 

i) Ordenar e requalificar o espaço público; 
j) Promover a reabilitação arquitetónica do edificado 

existente; Definir das zonas de proteção e 
enquadramento ambiental. 

Plano de Pormenor, 
Plano de 

Urbanização ou 
Unidade de 
Execução 

UOPG 4 – Zona de 
Desenvolvimento 

Turístico da 
Ferradosa 

a) Aproveitar o cais existente criando novos atrativos 
turísticos, relacionados com o aproveitamento das 
potencialidades do Douro; 

b) Localizar novo cais; 
c) Promover a reabilitação arquitetónica do edificado 

e a instalação de unidades de alojamento turístico 
perspetivando máximo usufruto de instalações e 
infraestruturas, bem como o crescimento do tempo 
médio de estadia no local; 

d) Definir áreas a afetar a atividades turísticas e de 
recreio e lazer; 

e) Estruturar e programar a ocupação urbana e 
articular as subcategorias de espaço propostas; 

f) Reservar áreas na requalificação ou na instalação 
de equipamentos coletivos, e na execução das 
infraestruturas necessárias para o adequado 
funcionamento das atividades previstas, 
nomeadamente na requalificação do apeadeiro da 
Ferradosa e na qualificação da pista de pesca de 
competição; 

g) Programar a execução das infraestruturas; 
h) Promover uma ocupação que assegure a 

salvaguarda e valorização das áreas mais sensíveis 
do ponto de vista ambiental e paisagístico; 

i) Definir, em articulação com a estrutura viária e 
pedonal, os espaços de vivência urbana e outros 
espaços verdes e de utilização pública; 

j) Ordenar e requalificar os espaços públicos; 
k) Definir das zonas de proteção e enquadramento 

ambiental; 
l) Atrair e gerir os fluxos de visitantes, promovendo 

simultaneamente atividades complementares que 
permitam aumentar o tempo de estadia e 
contribuir para a procura dos serviços turísticos 
locais. 

Plano de Pormenor, 
Plano de 

Urbanização ou 
Unidade de 
Execução 

  



 

 

IDENTIFICAÇÃO OBJETIVOS CONCRETIZAÇÃO 

UOPG 5 – 
Cooperativa da Maçã 

Proporcionar um espaço para a instalação da 
Cooperativa da Maçã, numa área geográfica 
favorável, localizado fora das zonas residenciais e 
com bons acessos aos meios de transporte. 

Plano de Pormenor, 
Plano de 

Urbanização ou 
Unidade de 
Execução 

UOPG 6 – Complexo 
desportivo e 

recreativo da Sr.ª 
do Monte 

a) Criação de instalações destinadas a atividades 
e serviços relacionados com desporto 
aeronáutico e de “passeios aéreos” (ex. 
helicópteros, balonismo, etc.), e 
conjuntamente também acolher atividades 
associadas às práticas de “todo o terreno”, 
ambas para uso público, coletivo, e associativo, 
e deverão preferencialmente resultar numa 
única solução que agregue ambas as 
atividades. 

b) Promover uma ocupação que assegure a 
salvaguarda e valorização das áreas mais 
sensíveis do ponto de vista ambiental e 
paisagístico, procurando quer a melhoria do 
ordenamento do espaço rústico através de 
intervenções que qualifiquem os espaços 
verdes e de enquadramento paisagístico, quer 
a correta instalação das atividades a acolher e 
respetivos edifícios de apoio, mitigando 
qualquer impacto que das atividades possa 
resultar. 

c) Definir áreas a afetar a infraestruturas de apoio 
às várias atividades e programar a sua 
execução; 

d) Estruturar e programar a ocupação e articular 
as subcategorias de espaço propostas; 

e) Definir as zonas de proteção e de 
enquadramento ambiental; 

f) Atrair e gerir o fluxo de visitantes, apostando 
em atividades lúdicas/recreativas/desportivas 
diferenciadoras contribuindo para a procura 
dos serviços turísticos locais. 

Plano de Pormenor, 
Plano de 

Urbanização ou 
Unidade de 
Execução 

 

  



 

5.6. Riscos Naturais 

O PNPOT aponta para a identificação e seleção dos tipos de perigos naturais, tecnológicos e mistos, 

em sede de elaboração dos planos municipais de ordenamento do território, preconizando a definição 

das orientações metodológicas particulares. 

Os riscos naturais definidos no PNPOT são: 

• Degradação do solo e riscos de desertificação, agravados por fenómenos climáticos (seca e 

chuvas torrenciais) e pela dimensão dos incêndios florestais; 

• Degradação da qualidade da água e deficiente gestão dos recursos hídricos; 

• Insuficiente consideração dos perigos nas ações de ocupação e transformação do território, 

com particular enfase para os sismos, os incêndios florestais, as cheias e inundações e a erosão 

das zonas costeiras. 

No PNPOT são ainda definidos objetivos estratégicos e específicos com base na análise e consideração 

de riscos no modelo territorial: 

Objetivo estratégico:. Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, 

paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e 

monitorizar, prevenir e minimizar os riscos; 

Objetivo específico: avaliar e prevenir os fatores e as situações de risco, e desenvolver dispositivos e 

medidas de minimização dos respetivos efeitos. 

O objetivo específico é operacionalizado em 9 Medidas Prioritárias, destacando-se a medida 3 que 

visa: “Definir para os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, em sede de PROT, 

PMOT e PEOT, e consoante os objetivos e critérios de cada tipo de plano, as áreas de perigosidade, os 

usos compatíveis nessas áreas e as medidas de prevenção e mitigação dos riscos identificados”. 

Em sede de PMOT, a cartografia municipal de riscos a elaborar, deverá orientar as opções de 

ordenamento, no sentido de evitar a ocupação de áreas territoriais de maior suscetibilidade aos 

perigos localmente relevantes. Paralelamente deverá também orientar as decisões de gestão 

territorial no sentido de melhorar as condições de desempenho dos principais equipamentos de 

utilização coletiva e infraestruturas territoriais e urbanas que são vitais e estratégicos em caso de 

acidente natural ou tecnológico.  

No âmbito dos trabalhos de revisão do PDM e do processo decorrente da correção material da REN e 

sendo esta “uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que pelo valor e sensibilidade 

ecológica ou pela exposição e sensibilidade perante riscos naturais são objetivo de proteção especial” 

transpôs-se o conteúdo de dois sistemas biofísicos constituintes da REN para a Planta de Riscos 

Naturais. 

Dois dos objetivos do Regime Jurídico da REN têm diretamente a ver com a gestão de riscos naturais: 



 

 Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos perigos de inundação 

marítima, de cheias, de erosão hídrica dos solos e do movimento de massas em vertentes, 

contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade 

ambiental e a segurança de pessoas e bens, 

 Contribuir para concretização a nível nacional, das prioridades da agenda territorial da União 

Europeia nos domínios ecológico e a gestão transeuropeia de riscos naturais. 

Assim, e de acordo com os pontos anteriormente descritos, foram identificados os sistemas “Áreas 

com risco de erosão” e “Zonas Ameaçadas pelas Cheias” cujo conteúdo é revertido para a Planta de 

Riscos Naturais e que são representativos dos perigos e suscetibilidades territoriais e funcionam como 

reguladores das transformações territoriais numa ótica de prevenção ou mitigação da exposição aos 

perigos e dos seus efeitos sobre pessoas e bens. 
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Estando o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil ainda em fase de análise e aprovação pela 

Entidade Competente deverá equacionar-se futuramente a integração de outros conteúdos relevantes 

para que sejam asseguradas todas as medidas de proteção e salvaguarda de pessoas e bens. 

5.7. Mapa Ruído 

A abordagem que se apresenta no presente capítulo teve como base o Mapa de Ruido do Concelho 

de S. João da Pesqueira, de 2016, desenvolvido pela empresa dBwave para o Município. 

Nos anexos da presente Fase da Revisão do PDM é apresentada a Memória Descritiva do Mapa de 

Ruído, que procede à descrição do modelo e dos resultados segundo os requisitos do Decreto-Lei 

9/2007, de 17 de janeiro que constitui o Regulamento Geral do Ruído. 

O Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro estabelece os valores limite de exposição, 

designadamente: 

“a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln”; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln”. 

A informação cartográfica referente ao Mapa de Ruído do Concelho de S. João da Pesqueira é 

apresentada nas respetivas Plantas (Lden) e (Ln). 

No âmbito da Revisão do PDM, são identificadas as zonas mistas e sensíveis, correspondendo estas 

últimas às áreas para a quais se preconiza a manutenção de baixos níveis de ruído no sentido de 

salvaguardar a qualidade de vida das populações residentes e/ou visitantes. Desta forma, foram 

consideradas como sensíveis as seguintes áreas: 

• Equipamentos escolares; 

• Equipamentos de saúde; 

• Equipamentos de apoio à terceira idade; 

• Bibliotecas. 

As restantes áreas do concelho foram classificadas como mistas. 

Posteriormente, foram confrontadas as zonas mistas e sensíveis acima mencionadas (que resultam 

das propostas de ocupação do território constantes da revisão do PDM) com os mapas de ruído 



 

(valores limite de exposição). Desta confrontação, apresentada na Planta de Ordenamento Acústico, 

resultam um conjunto de áreas de conflito para as quais, de acordo com a classificação de zona mista 

ou sensível, os valores limites de exposição são excedidos. 

Tendo em conta o disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, que 

menciona “Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 

localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua 

proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores 

limite fixados no presente artigo”, foi efetuada uma análise no sentido de verificar a existência de 

recetores sensíveis nas restantes áreas, tendo-se constatado a sua inexistência. 

 


