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Ordenamento jurídico 

 

Aviso 15170/2010 de 30 de julho Zona Espacial de Proteção (ZEP) do Alto Douro 
Vinhateiro (ADV) 

Aviso 6460/2014 de 27 de maio PDM de Alijó 

Decreto Regulamentar 11/2009 de 29 de maio Estabelece os critérios uniformes de 
classificação e reclassificação do solo, de 
definição de utilização dominante, bem como 
das categorias relativas ao solo rural e urbano, 
aplicáveis a todo o território nacional 

Decreto Regulamentar 15/2015, de 19 de 
agosto 

Estabelece os critérios de classificação e 
reclassificação do solo, bem como os critérios 
de qualificação e as categorias do solo rústico e 
do solo urbano em função do uso dominante, 
aplicáveis a todo o território nacional 

Decreto Regulamentar 19/2001, de 10 de 
dezembro 

Plano da Bacia Hidrográfica do Douro 

Decreto Regulamentar 4/2007  Plano Regional de Ordenamento Florestal do 
Douro (PROF D) 

Decreto Regulamentar 5/2019, de 27 de 
setembro, 

Fixa os conceitos técnicos nos domínios do 
ordenamento do território e do urbanismo a 
utilizar pelos instrumentos de gestão territorial. 

Decreto Regulamentar 60/91 de 21 de 
novembro 

Plano Regional de Ordenamento da Zona 
Envolvente do Douro - PROZED 

Decreto-Lei 100/2018 de 28 de novembro Concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no 
domínio das vias de comunicação 

Decreto-Lei 107/2009, de 15 de maio Regime jurídico de proteção das albufeiras de 
águas públicas de serviço público e das lagoas 
ou lagos de águas públicas 

Decreto-Lei 10-A/2020 de 13 de março, com as 
alterações introduzidas pelo decreto-Lei 
20/2020 de 2 de maio 

Medidas excecionais e temporárias relativas à 
situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID 19 

Decreto-Lei 124/2006, de 28/06, com as 
alterações introduzidas pela Lei 76/2017, de 
17/8 e pelo Decreto-Lei 14/2019, de 21/1 

 Sistema de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios 

Decreto-Lei 130/20191, de 30 de agosto, que 
republica o Decreto-Lei 193/95, de 18 de julho,  

Princípios e normas a que deve obedecer a 
produção cartográfica no território nacional 

Decreto-Lei 142/2008, de 24 de julho Estabelece o regime jurídico da conservação da 
natureza e da biodiversidade 

Decreto-Lei 208/82 de 26 de Maio Define o quadro regulamentar dos planos 
diretores municipais 

Decreto-Lei 232/2007, de 15 de junho Avaliação estratégica ambiental de programas e 
planos territoriais 

                                                           
1 Bem como as normas e especificações técnicas constantes do sítio da Internet da Direção Geral do Território 

(DGT) – Cartografia topográfica e topográfica de imagem a utilizar na elaboração, alteração ou revisão dos 

programas e planos territoriais e na aplicação de medidas cautelares e a cartografia temática que daí resulte (cf. 

Regulamento n.º 142/2016, DR n.º 27, de 9 de fevereiro). 

https://dre.tretas.org/dre/252077/
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2008.142&iddip=20081848
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Decreto-Lei 232/2007, de 15 de junho, com as 
alterações do Decreto-Lei 58/2011, de 4 de 
maio 

Regime jurídico da avaliação ambiental de 
planos e programas (RJAAPP), de aplicação 
subsidiária ao RJIGT 

Decreto-Lei 327/90, de 22/10, com as 
alterações introduzidas pela Lei 54/91, de 8/08, 
pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5/02, e pelo 
Decreto-Lei 55/2007, de 12/03 

Zonas Percorridas por Incêndios 

Decreto-Lei 364/98, de 21/11 Estabelece a obrigatoriedade de elaboração da 
carta de zonas inundáveis nos municípios com 
aglomerados urbanos atingidos por cheias 

Decreto-Lei 380/99 de 22 de setembro, com as 
redações entretanto introduzidas 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT) 

Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro  Código do Procedimento Administrativo - CPA 

Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro Regime jurídico da urbanização e da edificação 
(RJUE) 

Decreto-Lei 69/90 de 2 de março Regime jurídico dos planos municipais de 
ordenamento do território 

Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro  
 

Regula a elaboração e aprovação da Carta 
Educativa 

Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio Regime jurídico dos instrumentos de gestão 
territorial (RJIGT). 

Decreto-Lei 9/2007, de 17/01, retificado pela 
Declaração de Retificação 8/2007, de 16/03 e 
alterado pelo Decreto-Lei 278/2007, de 1/08 
(anexo) 

Regulamento Geral do Ruido  

Decreto-Lei de 24 de Dezembro de 1901 Regime do Perímetro Florestal 

Decreto-Lei 794/76, de 5 de novembro Lei dos Solos 

Despacho 10200/2017 Programa das Albufeiras da Régua e 
Carrapatelo 

Despacho 10200/2017 de 23 de novembro Determina a elaboração do Programa Especial 
da Albufeira da Régua Carrapatelo (PEARC) 

Despacho 14912/2004  Determina a primeira revisão do PDM de Alijó  

Despacho 8097/20112 Programa Especial da Albufeira de Foz Tua 
(PEAFT) 

Despacho 8097/2011 de 7 de junho Determina a elaboração do Plano de 
Ordenamento da Albufeira Foz Tua 

Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 23 de outubro de 2000 

Estabelece um quadro de ação comunitária no 
domínio da política da água, doravante 
designada Diretiva-Quadro da Água (DQA) 

Lei 11/87, de 7 de abril, alterada pela Lei 
13/2002, de 19 de fevereiro 

Lei Base do Ambiente (revogada) 

Lei 19/2014 de 14 de abril Lei de Bases das Políticas de Ambiente 

Lei 31/2014, de 30 de maio com as alterações 
introduzidas pelo Lei 74/2017, de 16/08 

Lei de bases gerais da política pública de solos, 
de ordenamento do território e de urbanismo 
(LBGPPSOTU) 

Lei 33/96, de 17 de agosto Lei de Bases da Política Florestal 

Lei 48/98 de 11 de agosto Lei de bases da política de ordenamento do 
território e de urbanismo 

Lei 58/2005 de 29 de dezembro Lei da Água 

Lei 58/2005, de 29 de dezembro, alterada pelos 
Decretos-Leis 245/2009, de 22 de setembro, 
60/2012, de 14 de março, e 130/2012, de 22 de 
junho 

Lei-quadro da Água 

Lei 99/2019 de 5 de setembro Programa Nacional das Políticas de 
Ordenamento Território (PNPOT)  

Lei 99/2019 de 5 de setembro PNPOT 

                                                           
2 Ainda não eficaz. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/291645/details/eurlex.asp?ano=2000&id=300L0060
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2744&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/406293/details/normal?l=1


 
 

 

9 
 

Portaria 245/2011, de 22 de junho Define os requisitos, as condições e as regras 
de funcionamento e de utilização da “plataforma 
de submissão eletrónica” destinada ao envio dos 
instrumentos de gestão territorial para 
publicação no Diário da República e para 
depósito na Direcção-Geral do Território (DGT) 

Portaria 277/2015, de 10 de setembro Regula a constituição, a composição e o 
funcionamento da comissão consultiva (CC) da 
elaboração e da revisão do plano diretor 
municipal (PDM) 

Portaria 57/2019 Programa Regional de Ordenamento Florestal 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROF TMAD) 

Portaria 91/2010 de 11 de fevereiro Procede à classificação de várias albufeiras de 
águas públicas de serviço público como 
albufeiras públicas de utilização protegida e 
outra como albufeira de águas públicas de 
utilização condicionada 

Regulamento 364-A/2013, de 24 de setembro Regulamento do Parque Natural Regional do 
Vale do Tua (PNRVT) 

Resolução de Conselho de Ministros 6/95 de 23 
de janeiro 

Plano Diretor Municipal de Alijó 

Resolução do Conselho de Ministros 150/2003 Plano Intermunicipal de Ordenamento do 
Território do Alto Douro Vinhateiro – PIOT ADV 

Resolução do Conselho de Ministros 16-C/2013 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 
Douro (RH 3) 

Resolução do Conselho de Ministros 62/2002 
de 23 de março 

Plano de Ordenamento da Albufeira Régua 
Carrapetelo - POARC 

Resolução do Conselho de Ministros 62/2002 
de 23 de março,  

Plano de Ordenamento da Albufeira da Régua e 
Carrapatelo 

 

 

  

https://www.confagri.pt/content/uploads/2019/02/Portaria_57_2019_compactado.pdf
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1. Objeto 

 

 

Com o presente relatório pretende-se avaliar a execução do Plano Diretor 

Municipal de Alijó, plenamente eficaz conforme aviso n.º 6460/2014 de 27 de maio. 

Pretende-se que a avaliação seja devidamente fundamentada, quer em termos dos 

objetivos prospetivados, quer em termos dos desvios implementados neste lapso de 

tempo, proporcionalmente às ferramentas existentes no município quanto à 

qualificação e quantificação de execução. 

 

 

2. Conceitos 

 

Como preâmbulo vamos refletir previamente, de forma simplificada, sobre um 

conjunto de conceitos relacionados com o ordenamento do território, planeamento, 

plano... A abordagem escolhida será simplificada porque qualquer um dos conceitos, 

conforme as circunstâncias, traduzem significados diferentes, podendo, dentro do 

mesmo âmbito, poder ser interpretado de forma ampla ou restrita, similar ou 

controversa, entre outras razões, também porque os conceitos não são estáticos, 

independentemente da perspetiva ou situação aplicável. Estes conceitos, de forma 

implícita ou explícita, são transversais à humanidade porque eles estão relacionados 

com o uso, ocupação, transformação e conservação do solo.  

As estratégias de poder e as de gestão dos alimentos resultante da 

produtividade do solo motivaram a delimitação da área de influência de ocupação 

territorial que avançou naturalmente para uma utilização mais constante com a 

introdução de adaptações e manipulação (transformação) desta às circunstâncias 

pretendidas. Por outro lado, como os dois, solo e alimento, são bens escasso, os seus 

ocupantes passaram a sentir necessidade de defende-lo de invasões, estruturando-
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se assim em comunidades organizadas e empossada de hierarquias de poder que lhe 

permitiam usar e transformar o solo ocupado e delimitado territorialmente. Deste 

percurso resultou a gestão territorial composto pelo solo, seus recursos, formas de 

exploração e outras atividades humanas complementares e integradas, isto é, 

floresceu o engenho e a arte de governar… a política. Sendo um conceito 

diversificado e pluridisciplinar, tanto quanto é a criatividade humana, o conceito da 

palavra política (POLITIKÉ) evidenciou-se a partir do século VI a.C. na Grécia, 

referindo-se então, em sentido restrito à gestão dos assuntos públicos (POLITIKÁ) 

pertencentes à coletividade aí residente (POLITIKÓS) relacionados com o solo 

(POLIS ≡ cidade). 

Se a gestão dos assuntos públicos envolve diretamente os bens do território 

conjugados com uso da coletividade, os assuntos territorialmente privados, 

propriedade, abrange ius utendi, fruendi et abutendi (o direito de usar, gozar, e dispor 

da coisa, segundo o direito real). Este direito real, atualmente, é limitado no âmbito do 

direito do urbanismo. Construir encontra-se na esfera de competências dos 

assuntos públicos, poder atribuído aos órgãos que detêm competências políticas, 

podendo esse poder restrito, construir, ser transferido para a esfera de competência 

do privado, proprietário, através de um título, alvará de construção, em função de um 

processo de controlo prévio de licenciamento. As outras possibilidades de construir, 

sem o ato de licenciamento, só existem se forem precedidos de direitos adquiridos 

através de um licenciamento anterior e sem direito a ampliações, ou outro instrumento 

prévio, como por exemplo informações prévias que o permita, operações de 

loteamento ou planos de pormenor.  

Como o solo e a produção alimentar, espontânea ou cultivada, são bens 

escassos, manda a estratégia política que haja racionalidade no uso, ocupação, 

transformação e conservação do solo. A escassez em tempo de carência (vacas 

magras) faz desencadear estratégias de racionalização (política) que visam a 

sustentabilidade. A metodologia utilizada assenta na análise dos recursos endógenos 

conjugada com a capacidade socioeconómica, ambiental e cultural efetivas por forma 

a prospetivar, com uma probabilidade tão alta quanto possível o cenário pretendido 

de qualidade de vida e bem-estar. Desta forma estamos em presença da função 

planeamento que envolve múltiplos atores, um território espacial na prossecução de 

respostas objetivas a questões lançadas que podem corresponder: 
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 Onde estamos? 

 Para onde queremos ir? 

 Como lá chegar? 

 

Para esse efeito existem vários modelos auxiliares de construção de 

estratégias, designadamente: análise SOWT de acordo com ameaças, oportunidades, 

pontos fortes e pontos fracos (gráfico 1); construção de cenários otimista, pessimista 

e realista, the art of the long view (figura 1); PDCA (PLAN - DO - CHECK – ACT); 

5W2H (gráfico 2) plano de ação (atividades). 

 

 

 

Gráfico 1 – Análise SOWT 

 

 

 

 

Forças Oportunidades 

Fraquezas Ameaças 
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Figura 1 – Arte de ver à distância: Planeamento na incerteza (por Peter Schwartz) 

•  
•  

 
 

Plano é o instrumento resultante do planeamento, correspondendo a um 

modelo de organização mais ou menos sistematizado para chegar lá (conquista de 

objetivos, pela Política), enfim, plano é um documento regulador e estratégico de 

gestão a médio e longo prazo de um território e para a geração presente e futura. Com 

esta visão espacial constrói-se o processo integrado do ordenamento do território, 

que a comunidade europeia definiu em 1988 como a tradução espacial das políticas 

económica, social, cultural e ecológica da sociedade. A arte do ordenamento do 

território foi considerada, assim pela EU, como uma disciplina científica, uma técnica 

administrativa, e uma política que se desenvolve numa perspetiva interdisciplinar e 
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integrada tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à organização física 

do espaço segundo uma estratégia de conjunto.  

 
 
 
 

 

Gráfico 2 – Ferramenta dos 5W2H 

 
 

Fernando dos Reis Condesso3 ao entender o ordenamento do território como 

uma política, uma função pública e uma disciplina que tem o território como 

protagonista da planificação racionalizadora das várias políticas públicas, com a 

efetivação macro finalista da coordenação dos fatores físicos com económicos e 

sociais, demonstra claramente quanto estamos a trabalhar sobre planning of the future 

                                                           
3 Professor catedrático e coordenador do grupo de disciplinas de direito público e de ciência política no ISCSP 

da Universidade de Lisboa; é regente de direito administrativo, ciência Política e Direito do urbanismo, ambiente 

e ordenamento do território. É professor de mérito da Universidade (pública) Autónoma de México, Professor 

Visitante de política e direito ambiental do IUCA-UCM, Agregado em ciências jurídico-políticas, Doutor em 

direito, PLD em Direito do Estado, Doutor em planeamento e ordenamento do território (economia regional), 

DEA em Direito e DEA em Geografia e Ordenamento do Território, licenciado em filosofia (FDB) e em direito 

(FDUC). Efetivou estudos superiores, investigação e lecionação em Espanha (FDCS-URJC, FFL e FD-UNEX), 

Portugal (IPI, UM, UI, IP, ISCSP, FA-UTL), Bélgica (IEE-ULB) e Brasil (FD-UGF). Foi cofundador do PSD em 

Maio de 1974, deputado europeu, observador à UEO e vice-presidente da AP da Convenção ACP-CEE, presidente 

de assembleia municipal, deputado nacional e Vice-Presidente e Presidente de Grupo Parlamentar (1980-

Outubro de 1984), presidente de comissões parlamentares de defesa nacional, do trabalho, de investigação em 

matérias ambientais, de justiça e de cooperação, etc.. (bibliografia descritiva de apoio ao cliente - Almedina). 
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in an uncertain World. No planeamento do ordenamento do território prospetivamos o 

futuro num universo de incertezas, logo o plano não pode ser estático. As grandes 

mutações económicas, sociais ou ambientais podem beneficiar dos mecanismos de 

suspensão do plano, enquanto os outros desvios podem ser corrigidos em função 

da monotorização do plano, que obriga a uma avaliação contínua da implementação 

do plano e à elaboração do respetivo relatório sobre o estado do ordenamento do 

território (REOT). 

 

3. Enquadramento Jurídico do Relatório e Processo Administrativo 

 

Plano é uma palavra que deriva do latim (planus, -a, -um) rica em conotação 

quer como adjetivo, quer como substantivo, bem como verbo4.  

                                                           
4Demonstrativamente, da consulta dos dicionários on line poderemos encontrar este exemplo: 

 Adjetivo 

o Que não tem desigualdades nem diferenças de nível. 

 = CHÃO, LISO, NIVELADO, RASO  

 ≠ ACIDENTADO, DESNIVELADO, IRREGULAR 

 Figurado 

o Que é caracterizado pela sua simplicidade.  

 = ACESSÍVEL, FÁCIL, CLARO, DESCOMPLICADO, SIMPLES  

 ≠ COMPLEXO, COMPLICADO, CONFUSO 

 

 Superfície lisa ou plana. 

 Terreno de grande extensão sem diferenças de nível.  

 = PLAINO, PLANÍCIE, PLANURA 

 Planta, traçado, desenho. 

 Arranjo ou disposição geral de uma obra. 

 Projeto, desígnio, intenção, fito. 

 

 Aeronáutica 

o Cada uma das lâminas horizontais que servem como de asas ao aeroplano. 

 Belas-artes 

o Cada uma das superfícies verticais paralelas ao plano do quadro em que figuram estar as divers

as partes da composição. 

 Cinema, Televisão e fotografia 

o Sequência de imagens filmada sem interrupções ou cortes. 

o Modo de enquadramento de uma imagem em que se foca ou enquadra apenas uma parte do ass

unto ou objeto (grande plano). 

o Modo de enquadramento de uma pessoa ou personagem aproximadamente da zona da cintura p

ara cima (plano americano). 

 Encadernação   

o Lado de um livro encadernado, por oposição à lombada e ao corte. 

Plano de dianteira, primeiro plano, plano superior ou capa. Plano de traseira, segundo plano, pl

ano inferior ou contracapa. 

 Mecânica 
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Plano, em ordenamento do território, é o instrumento de gestão territorial, 

inserido num sistema de gestão territorial composto por programas e planos, 

resultante do planeamento, correspondendo a um modelo de organização mais ou 

menos sistematizado, de acordo com uma visão do território e subjugado a 

condicionantes a respeitar. O documento num todo, refletido na planta de 

ordenamento, planta de condicionantes e regulamento, espelha a visão espacial, 

económica, social, cultural e ecológica da sociedade futura no território em causa e 

pretendida.  

Plano, em ordenamento do território, é também um dos instrumentos de 

gestão territorial inserido num sistema de gestão territorial devidamente tipificado 

na Lei de Bases Gerais das Políticas Públicas do Solo, Ordenamento do 

Território e Urbanismo e no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial e sujeitos a um processo dinâmico de políticas integradas (quadro 1 e 2) e 

consequentemente também sujeito à disciplina de tramitação no âmbito dos 

processos administrativos:  

 

 Elaboração,  

                                                           
o Superfície plana disposta em declive para facilitar a subida dos corpos pesados ou para lhes afr

ouxar a descida. 

 Náutica 

o Mapa; carta geográfica. 

 Anatomia   

o Plano horizontal, que divide o corpo ou uma estrutura anatómica em parte superior e parte infe

rior (plano axial). 

 = PLANO TRANSVERSAL 

o Plano vertical, paralelo à sutura coronal do crânio, que divide o corpo em parte anterior e parte 

posterior (plano coronal).  

 = PLANO FRONTAL 

o O mesmo que plano coronal (plano frontal). 

 Contabilidade   

o Conjunto de regras impostas por um organismo público ou profissional com vista à fixação par

a todas as empresas de um mesmo ramo, de princípios idênticos de contabilidade (plano 

contabilístico). 

 Física  

o O que passa pelo raio incidente e pelo raio reflexo (plano de reflexo). 

o O que passa pelo raio incidente e pelo raio refrato (plano de refração). 

o O que forma um ângulo oblíquo com o plano do horizonte (plano inclinado). 

 Armamento   

o O plano vertical que passa pela linha de tiro de uma arma de fogo (plano de tiro). 
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 Alteração, 

 Revisão, 

 

 

 Suspensão  

 Revogação. 

 

Qualquer um destes procedimentos processuais prossupõe o cumprimento 

da respetiva tramitação e as premissas construtivas do questionar contínuo, na 

prossecução dos objetivos pretendidos (exposto anteriormente) no seguinte ritmo: 

 

 Onde estamos? 

 Para onde queremos ir? 

 Como lá chegar? 

 

A interrogação relativa a onde estamos para chegar lá sofre ao longo do 

tempo acidentes de percurso, que podem encontrarem-se relacionados (quadro 1 e 

2) com uma ou mais das seguintes situações: 

 

 Alterações legislativas que altera conceitos jurídicos fundamentais. 

 Relação entre planos e programas que cada um pode, eventualmente, 

provocar noutros programas ou planos, pertencentes ao sistema de 

gestão territorial com a mesma incidência territorial. 

 Dinâmicas territoriais, demográficas, económicas, sociais, culturais e 

ambientais. 

 Desvios ao modelo prospetivado a médio e longo prazo para aquele 

espaço territorialmente delimitado. 
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Quadro 1 – Artigo 50.º da LBGPPSOTU 

Dinâmica 

 

Formação 

e 

dinâmica 

dos 

programas 

e planos 

territoriais 

Programas  

Podem 

ser 

objeto  

Revisão,  

Em 

razão  

Evolução,  

Condições  

Económicas,  

Subjacentes 

à sua 

elaboração 

Alteração,  Sociais,  

Suspensão  

Ou reponderação 

Culturais  

E planos 

territoriais 

Ou 

revogação 
E ambientais 

Fundamento  
Relatório de 

avaliação  
A elaborar nos termos da lei 

A 

atualização 

De planos 

territoriais 

Decorrentes 

da entrada 

em vigor 

De normas 

legais e 

regulamentares 

Que não implique 

uma decisão 

autónoma de 

planeamento, 

É obrigatória 

E depende de declaração 

da entidade responsável 

pela elaboração do plano 

 

 

Quadro 2 – Artigo 115.º do RJIGT 

D
in

âm
ic

a 

D
is

p
o

si
çõ

es
 g

er
ai

s 

Os programas  

Podem ser objeto 

De alteração,  

De correção material,  

E os planos territoriais 

De revisão,  

De suspensão  

E de revogação 

A alteração  

  

Dos 

programas 

e dos 

planos 

territoriais 

 

Incide  Sobre o normativo 

E ou parte da respetiva área de intervenção 

E 

decorre 

Da evolução 

das 

condições 

Ambientais,  

Subjacentes 
Económicas,  

Sociais  

E culturais  

E que 

fundamentam  

As opções 

definidas 

No programa  

Ou no plano 

Da 

incompatibilidade Com 

outros  

Programas 

e planos 

territoriais 

Aprovados  

Ou da 

desconformidade 
Ou ratificados 

Da 

entrada 

em vigor 

De leis ou 

regulamentos  

Que colidam com as respetivas disposições 

Ou que 

estabeleçam  

Servidões 

administrativa

s Que afetem 

as mesmas Ou restrições 

de utilidade 

pública 

A 

revisã

o 

Dos 

programas 

e dos 

planos 

territoriais 

Implica a 

reconsideração e 

a reapreciação 

global 

Com caráter 

estrutural ou 

essencial 

Do 

programa 

ou do plano 

Dos princípios e 

dos objetivos 

Do modelo territorial 

definido 

Ou dos regimes de 

salvaguarda e de 

valorização dos 

recursos e valores 

territoriais 

A 

suspensã

o 

Dos 

programas e 

dos planos 

territoriais 

Pode 

decorrer 

Da verificação 

de 

circunstâncias 

excecionais 

Que se 

repercutam,  
No ordenamento do território 

Pondo em 

causa  

A 

prossecução 

De interesses públicos 

relevantes 
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As dinâmicas territoriais ao depender da quantificação dos desvios ao modelo 

prospetivado só pode ser claro e objetivo se existir uma monitorização contínua. Esta 

foi a razão que levou o legislador a avançar com a figura administrativa do relatório 

sobre o estado do ordenamento do território (REOT). Começamos por afirmar que 

o REOT é transversal a todos os instrumentos que compõem o sistema de gestão 

territorial (quadro 3 e 4). Com ele pretende-se tomar consciência da adequação do 

instrumento à realidade instantânea e futura quanto: 

 

 Políticas estratégicas, 

 Objetivos a atingir, 

 Quantificação da execução.  

 

Quadro 3 – Artigo 57.º da LBGPPSOTU 

Monitorização 

e avaliação  

Programas e 

planos 

territoriais 

Todos  

Programas 

Devem 

definir 

Parâmetros,  

Que permitam 

Monitorizar a 

respetiva 

estratégia 

Planos 

Territoriais  
E indicadores 

Objetivos  

E resultados 

da sua 

execução 

Estado,  

Regiões 

autónomas  

E 

autarquias 

locais 

Recolhem a 

informação 
Monitorização e avaliação 

Prazo e 

condições a 

definir na 

lei 
E promovem  

Elaboração dos respetivos relatórios de execução 

Normalização de fontes de dados 

E de indicadores comuns 

A 

informação 

Monitorização 

e avaliação 

É 

disponibilizada 

publicamente 

Através dos meios informáticos adequados  

E que 

promovam 

Interoperabilidade  Nível: 

Nacional 

Regional 

E local 
E a articulação 

A 

necessidade 

Alteração 
Programa ou plano 

territorial 
Fundamenta-se 

Respetivo 

relatório de 

execução 

Revisão 

Ou revogação 

 

 

A objetividade da avaliação da monitorização das dinâmicas territoriais é 

diretamente proporcional aos parâmetros e indicadores qua fazem parte integrante do 

próprio programa ou plano em causa, que servem de base à elaboração do citado 

relatório sobre o estado do ordenamento do território. Os planos territoriais, 
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designadamente os planos municipais (PDM, PU e PP) encontram-se sujeitos a 

avaliação periódica de 4 em 4 anos, valorizada pela participação pública resultante da 

consulta pública não inferior a 30 dias e apreciada (ato deliberativo que determina a 

ação) pela Assembleia Municipal (AM).  

 

Quadro 4 – 189.º RJIGT 

Relatório 

sobre o 

estado do 

ordename

nto do 

território 

 

Avaliação 

O Governo Elabora 
De 2 em 

2 anos 

Um relatório sobre o estado 

do ordenamento do território 

A submeter à 

apreciação da 

Assembleia da 

República 

A CCRD Elabora 
De 4 em 

4 anos 

Um relatório sobre o estado do 

ordenamento do território a nível 

regional 

A submeter 

à apreciação 

da respetiva 

tutela 

A CM 

Elaboram 
De 4 em 

4 anos, 

Um 

relatório 

sobre o 

estado do 

ordenament

o do 

território 

A submeter, 

respetivamente, 

à apreciação 

Da assembleia 

municipal 

A comissão 

executiva 

metropolitana, 

Do conselho 

metropolitano 

O conselho 

intermunicipal 

Assembleia 

intermunicipal 

Ou as CM dos 

municípios 

associados 

elaboram 

Ou das 

assembleias 

municipais dos 

municípios 

associados para o 

efeito 

Os relatórios 

Sobre o estado do 

ordenamento do território 

Traduzem 

O balanço da execução Dos programas e 

dos planos 

territoriais 
Objeto de avaliação 

Níveis de coordenação 
Interna e externa 

obtidos 

Fundamentando Uma eventual necessidade de revisão 

Concluída a sua 

elaboração 

Os relatórios sobre o estado do 

ordenamento do território 

São 

submetidos 

A um período de 

discussão pública 

De 

duração 

não 

inferior 

a 30 

dias 

A não 

elaboração dos 

relatórios 

Sobre o 

estado do 

ordename

nto do 

território 

Nos prazos 

estabelecido

s 

De 2 em 2 anos O Governo 

De 4 em 4 

anos 

A CCDR 

A CM 

A comissão executiva 

metropolitana, 

O conselho intermunicipal 

Ou as câmaras municipais dos 

municípios associados elaboram 

Determina

, 

Consoante o 

caso 

A 

impossibilid

ade de rever 

O PNPOT  

Os programas regionais  

E os planos municipais e 

intermunicipais 
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Conforme refere o artigo 93.º do regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial, a vigência dos planos municipais pode resultar das seguintes situações: 

 

 Alterações legislativas que altera conceitos jurídicos fundamentais. 

 Relação entre planos e programas que cada um pode, eventualmente, 

provocar noutros programas ou planos, pertencentes ao sistema de 

gestão territorial com a mesma incidência territorial. 

 Prazo de execução e/ou de vigência determinado pelo plano. 

 E, ainda, sempre que a Assembleia Municipal o determinar 

fundamentado no REOT (quadro 4 e 5). 

 

Quadro 5 – Artigo 93.º do RJIGT 

V
ig

ên
ci

a 

P
la

n
o

s 
M

u
n

ic
ip

ai
s 

Os planos 

municipais 

Podem ter Um prazo de vigência máximo  Previamente fixado 

Permanecendo, No entanto 
Eficazes até à 

entrada em vigor 
Da respetiva 

Revisão  

Ou alteração 

Os 

municípios 

Devem 

proceder 

À transcrição 
Digital vetorial  

Das peças gráficas  
Dos planos 

municipais E georreferenciada 

Disponibilizando

-as 

Nos respetivos 

sítios eletrónicos 
De acordo com modelo de dados 

Pela 

DGT 

Os 

planos 

municipa

is 

Devem ser 

obrigatória

/ revistos 

Quando a 

respetiva 

monitori

zação e 

avaliação 

Consubstan

ciada nos 

relatórios 

de estado 

do 

ordenament

o do 

território 

Id
en

ti
fi

ca
re

m
 

Níveis de 

execução 
Ambientais,  

Que lhes 

estão 

subjacentes 

Suscetível 

de 

determina

r uma 

modificaç

ão do 

modelo 

territorial 

definido 

E uma 

evolução 

das 

condições 

Económicas,  

Sociais  

E culturais 

 

 

O ato que determina a elaboração ou a revisão do plano municipal é a 

deliberação que decide com base num processo devidamente fundamentado dos 

quais faz parte obrigatoriamente: 

 

 Fundamentação (quadro 6):  

o Da definição de oportunidade  
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o E dos termos de referência do plano 

o Identificação e ponderação relacional dos programas e planos 

com a mesma incidência territorial. 

o Estratégias pretendidas. 

 Cartografia base homologada a utilizar. 

 Prazo para a execução do plano. 

 Período concedido para a consulta pública prévia, devidamente 

publicitada: 

o Diário da república, 

o Comunicação social, 

o Plataforma colaborativa de gestão territorial, 

o Sítio da internet. 

 O relatório sobre o estado do ordenamento do território (quadro 7). 

 

Quadro 6 – Artigo 76.º do RJIGT 

E
la

b
o

ra
çã

o
 

P
la

n
o

s 
m

u
n

ic
ip

ai
s 

É determinada 

por 

deliberação 

Da 

CM 

A qual 

estabelece 

Os prazos de 

elaboração 

Sendo 

Publicado no DR 

E 

divulgado 

através 

Comunicação social 

O período de 

participação 

Plataforma colaborativa 

de gestão territorial 

E no sítio da internet 

Compete  
À 

CM 

A definição da oportunidade 
Sem prejuízo da 

posterior intervenção 

Outras entidades 

públicas 

E dos termos de referência dos 

planos municipais 
Ou particulares 

Obriga 

Identificar 

Os 

Programas Com 

incidência 

na área 

em causa 

Considerando 

os que já 

existem 
Por forma a assegurar as 

necessárias 

Compatibilizações 
E ponderar 

Planos E os que se 

encontram em 

preparação 
E projetos 

Pode decorrer 

em paralelo 

Com a 

elaboração 
Programas 

Que incidam sobre a 

mesma área territorial 

Aplicando-

se com as 

necessárias 

adaptações 

O 

procedimento 

previsto para 

este efeito 

O prazo de elaboração 
Pode ser 

prorrogado 

Por 1 

única vez 

Por 1 período máximo igual ao previamente 

estabelecido 

O não cumprimento dos prazos estabelecidos determina a caducidade do procedimento 

A deliberação 

que determina 

A 

elaboraçã

o do PDM 

Deve 

assentar 

Estratégia de 

desenvolvimen

to local 

A 

qual 

define 

As orientações estratégicas da 

implementação 

E da gestão estruturada dos 

processos de desenvolvimento 

E da competitividade do município 
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Quadro 7 – Artigo 77.º do RJIGT 

Relatório sobre 

o estado do 

ordenamento 

do território 

 

Planos 

municipais  

A 

deliberação 

de 

elaboração 

De planos 

diretores 

municipais 

Deve ser 

acompanhada 

De 

relatório 

Sobre o estado 

do ordenamento 

do território a 

nível local,  

A submeter, 

respetivamente, 

à apreciação 

da assembleia 

municipal 
De quatro em 

quatro anos,  

 

 

Contudo, acontece que o PDM, plenamente eficaz não dispõe de indicadores 

e/ou parâmetros de avaliação. Então como solucionar este problema5? 

 

O regime transitório, ainda em vigor, permite que o REOT seja substituído por 

outro Relatório fundamentado da avaliação de execução do planeamento 

municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de evolução do 

município, com base no previsto no n.º 36 do artigo 21º da Portaria nº 277/2015 de 10 

de setembro7, que sirva para medir a execução do plano. Assim, sem indicadores 

quantitativos e qualitativos e com o dever de elaboração do Relatório, 

fundamentado, da avaliação de execução do planeamento municipal sem mais 

critérios parece-nos aconselhável ter como padrão o artigo 4º do RJIGT (quadro 8) 

que nos enquadra as balizas do fundamento técnico, com as devidas adaptações, 

quanto à avaliação e à ponderação de novos objetivos. 

 

 

 

                                                           
5 Extraído da fundamentação Dinâmicas Territoriais e o PDM (junho de 2020), dos mesmos autores. 
6  Nos processos em curso, quando a entidade responsável pelo plano não disponha do relatório sobre o estado 

do ordenamento do território a nível local, a deliberação da entidade responsável pela elaboração do plano que 

determina a revisão é acompanhada por um relatório fundamentado de avaliação da execução do planeamento 

municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de evolução do município. 
7 Regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas da elaboração e da revisão 

do Plano Diretor Intermunicipal (PDIM) e do Plano Diretor Municipal (PDM), nos termos do regime jurídico 

dos instrumentos de gestão territorial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT) e revoga 

a Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67212743/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/628363/details/normal?l=1
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Quadro 8 – Artigo 4.º do RJIGT 

F
u

n
d

am
en

to
 T

éc
n

ic
o

 

Programas 

Planos 

territoriais 

D
ev

em
 e

x
p

li
ci

ta
r 

D
e 

fo
rm

a 
cl

ar
a,

 o
s 

fu
n

d
am

en
to

s Previsões 

Estabelecer 

com base no 

conhecimento 

sistemática/ 

adquirido 

Características 

Físicas,  
Do 

território 
Morfológicas  

E ecológicas  

Recursos  

Naturais  

E do 

Património  

Arquitetónico  

Arqueológico  

Indicações 

Dinâmica  Demográfica  
Natural  

Migratória  

Transformações  

Ambientais,  

Económicas,  

Sociais  

E 

determinações, 

E culturais 

Assimetrias regionais  

E das condições 

de acesso às 

Infraestruturas,  

Equipamentos 

Serviços  

E às funções urbanas 

Devem 

conter  
Indicadores  

Qualitativos  Para efeitos da 

avaliação E indicativos  

 

  

O Relatório deve conter o balanço da execução do PDM e de identificação dos 

principais fatores de evolução do município podendo ter como referência orientadora 

o Guia Orientador da Revisão do PDM, pela CCDRC, bem como outras informações 

válidas, designadamente a recolhida no sistema nacional de informação, previsto no 

artigo 190.º conjugado com o artigo 202.º (quadro 9) do RJIGT, abordando, 

nomeadamente, o seguinte8:  

 

 Nível de concretização dos objetivos e ações definidas; 

 Nível de concretização das infraestruturas territoriais no âmbito das redes: 

o Abastecimento de água,  

o Rejeição das águas residuais,  

o Resíduos sólidos urbanos,  

o Elétricas,  

o Telecomunicações  

o E gás;  

                                                           
8 GUIA ORIENTADOR Revisão do PDM, CCDRC/DSOT (2019), Coordenação Maria Margarida Bento Carla 

Velado Santos Autoria Maria Alexandra Grego Maria da Graça Gabriel Colaboração Ana Paula Martins Vítor 

Manuel Pereira. 
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 Nível de concretização de equipamentos de utilização coletiva previstos;  

 Taxa de ocupação do solo nas áreas urbanas, diferenciando-a em termos de 

colmatação e consolidação, grau de infraestruturação e áreas livres passíveis 

de serem ocupadas (eventualmente através do recurso à quantificação do 

espaço executado por via de loteamentos, número de lotes previstos, número 

de lotes executados, a reabilitação de edifícios);  

 Identificação de áreas urbanas suscetíveis de reabilitação, renovação e 

reestruturação ou de maior densificação e consolidação urbana;  

 Quantificação e capitação das áreas de espaço verde, população servida pela 

rede de abastecimento de água e pela rede de drenagem de águas residuais, 

de recolha, de tratamento e de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos;  

  Edificação no solo rústico, através do número de licenças e de admissões de 

comunicações prévias de construção e de autorizações por uso; 

 Identificação e quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e 

eficazes; 

 Avaliação das acessibilidades e mobilidades existentes.  

 Identificação e quantificação das áreas sujeitas a regimes especiais, 

designadamente da Reserva Ecológica Nacional (REN), da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e da Rede Natura, que foram autorizadas para outros fins ou 

edificadas;  

 Nível de concretização de Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor 

(PP), previstos e publicados;  

 Nível de concretização dos demais investimentos públicos previstos no PDM; 

 Identificação dos fatores de mudança da estrutura do território;   

 Se possível: Definição de novos objetivos de desenvolvimento para o município 

e identificação dos critérios de sustentabilidade a adotar;  

 Taxa de variação da população residente no município; 

 Densidade populacional no espaço urbano,  

 Número de fogos e edifícios existentes, a relação entre a área do solo urbano 

e a área do município, e as respetivas áreas executadas desde a entrada em 

vigor do PDM.  

 A área afeta a espaços de atividades económicas; 

 A avaliação dos efeitos significativos da sua execução no ambiente; 
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 Identificação das normas e modelo territorial no POARC não transposto, no 

âmbito da compatibilização na segunda revisão do PDM, com base no artigo 

78.º da lei de bases das políticas públicas do solo, ordenamento do território e 

urbanismo (LBGPPSOTU). 

 

 

Quadro 9 – Artigo 202.º do RJIGT 

D
is

p
o

si
çõ

es
 t

ra
n

si
tó

ri
as

 

 

Os 

relatórios 

Do estado do ordenamento do 

território 

Previsto 

na norma  

Relatórios sobre 

o estado do 

ordenamento do 

território 

São 

obrigatória/ 

Revistos 

no 

prazo de 

4anos 

Durante 

o período 

definido 

Revisão 

no prazo 

de 4 anos 

Sempre 

que 

A 

necessidade 

de revisão 

De um programa,  

Ou plano territorial 

Não esteja 

fundamentada 

Em relatório sobre o estado do ordenamento do 

território 

Deve ser 

Ponderada em sede de 

um relatório de 

avaliação 

Elaborado 

especificamente para o 

efeito 

Para 

efeitos 

de 

cálculo 

De áreas 

destinadas à 

implantação 

De espaços 

verdes e de 

utilização 

coletiva 

Sempre que 

os planos 

municipais 

Não determinarem os parâmetros de 

dimensionamento,  

De 

infraestruturas 

viárias 

É aplicável o 

disposto na 

Portaria  

Fixa os parâmetros 

para o 

dimensionamento das 

áreas destinadas a 

espaços verdes e de 

utilização coletiva, 

infraestruturas viárias 

e equipamentos de 

utilização coletiva 

E de 

equipamentos 

As 

contraordenações 

previstas 

Coimas RJIGT na 

versão de 

1999 

Mantêm-se 

em vigor 

Até à publicação do 

diploma próprio 

previsto  
Contraordenações  

 

 

 

Este Relatório, de avaliação da execução do PDM e de identificação dos 

principais fatores de evolução do município que também deverá identificar o 

cumprimento da conformidade de políticas transpostas por adaptação do POARC. 
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Quadro 10 – Artigo 78.º da LBGPPSOTU 

Planos 

especiais  

 

Regime 

transitório 

O conteúdo 

dos PEOT 

em vigor 

Deve ser 

transposto 

Nos 

termos 

da lei 

PDIM  
Aplicáveis à área 

abrangida pelos 

planos especiais 

Até 13 de 

julho de 2020 

Ou PDM 

Ou 

outros  

PIMOT 

Ou PMOT 

C
o

m
p

et
e 

CCDR 

A 

identificação 

A contar da data da entrada em vigor da presente lei 

C
o

m
 a

p
o

io
 

Entidades 

responsáveis pela 

elaboração dos 

planos PEOT em 

vigor 
Prazo 

de um 

ano 

Normas 

relativas aos 

regimes de 

salvaguarda 

Recursos 

territoriais 

Direta/ 

vinculativas 

dos 

particulares 

Que devam ser 

integradas em 

PIMOT ou 

PMOT 

E associações de 

municípios E valores 

naturais E municípios 

abrangidos  

As 

normas 

identifica

das 

Pela 

CCDR 

São 

comunicadas  

Associação de municípios,  Para efeitos de 

atualização 

PIMOT 

Ou município em causa E PMOT 

E ouvidas 

(vinculação)  

Associação de 

municípios,  Por forma a 

verter 

Objetivos 

de 

interesse 

Nacional 

Ou município em 

causa 
Regional 

Findo o 

prazo 

definido 

Até 13 de julho 

de 2020 
PEOT 

Continuam a 

vigorar,  
Mas deixam de vincular 

Direta e 

imediatamente 

os particulares 

Sem 

prejuízo  

Suspensão das normas  PIMOT 

Rejeição de 

candidaturas de 

projetos 

Benefícios  

E PMOT 
E subsídios  

Outras sanções 

Aos planos 

especiais 

São 

aplicáveis 

Com as devidas 

adaptações 
Disposições 

relativas 

Alteração,  

Aplicáveis 

PIMOT 

E enquanto 

estes ainda 

vigorarem 

Suspensão  
E 

PMOT 
E medidas 

preventivas 

A alteração de 

planos especiais 

vigentes 

Não pode ter lugar 
Depois do procedimento de 

transposição 
Determinado 

Nem determinar  
Uma dificuldade 

acrescida  

Para a respetiva 

integração 

PIMOT 

E PMOT 
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4. Enquadramento Jurídico da Avaliação 

 

 

O REOT ou o presente relatório tem em atenção a fundamentação descrita 

anteriormente. Contudo, a análise da respetiva execução envolve o âmbito de um 

sistema jurídico muito mais extenso. Para perceção do universo apresentamos o 

ordenamento jurídico, constante no início do processo, com particular atenção aos 

seguintes diplomas: 

 

 Lei de bases da política pública de solos, ordenamento e urbanismo: Lei 

31/2014 de 30 de maio, com as alterações introduzidas pela Lei 74/2017, de 

16 de agosto.  

o Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial Decreto-Lei n.º 

80/2015 de 14 de maio e demais diplomas conexos, designadamente: 

o Decreto-Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, que estabelece os 

critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios 

de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano em 

função do uso dominante, através de uma profunda reforma do modelo 

territorial de ordenamento do território. Desta forma: 

o Decreto Regulamentar 5/2019 de 27 de setembro, relativo à fixação dos 

conceitos técnicos atualizados nos domínios do ordenamento do 

território e do urbanismo. 

o Regime jurídico da urbanização e da edificação. 

 Lei bases da política de ambiente: Lei 19/2014 de abril de 14 de abril. 

 Devido à transversalidade que esta preocupação acarreta em 

todas as matérias. 

 Lei do património cultural: Lei 107/2001 de 8 de setembro. 

 Código do procedimento administrativo (CPA): Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 

janeiro. 
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5. Ferramentas de Avaliação  

 

Se se pretende medir, qualitativamente e/ou quantitativamente, 

designadamente o seguinte: 

 

 Os níveis os níveis de concretização: 

o Dos objetivos,  

o Das redes de infraestruturas,  

o Dos equipamentos de utilização coletiva,  

o Dos espaços verdes de utilização pública,  

o Das UOPG,  

o Entre outras;  

 Taxas de ocupação do solo e população;  

 Identificação de áreas urbanas suscetíveis de: 

o Reabilitação,  

o Renovação  

o E reestruturação;  

 Edificação no solo rústico;  

 Acessibilidade e mobilidade;  

 Área afeta a espaços de atividades económicas;  

 Entre outros,  

 Incluindo identificação das normas e modelo territorial no POARC não 

transposto;  

 

Então teremos utilizar as melhores ferramentas disponíveis no município e em todos 

os setores orgânicos do município.  

 

Desta forma utilizará os dados do INE, os programas operacionais, transversal 

a todos os serviços, da MEDIDATA (proporcionalmente à sua implementação), a 
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informação contida no Q-Giz, a informação catalogada no Boletim Municipal (que 

transpõe os sentimentos da câmara, em matéria de execução). 
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B. Ordenamento do Território e Alijó 
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1. Dinâmica 

 

Sendo o Plano um instrumento que traduz as políticas e correspondente 

disciplina de gestão do território nas áreas sociais, económicas, ambientais e culturais, 

a médio e longo prazo, integrado num sistema de gestão sobre o território, então o 

Plano é um instrumento dinâmico.  

 

 Dinâmico, porque qualquer um dos vetores enumerados (população – 

ser humano, atividades económicas e outras, recurso e manutenção 

ambiental e cultura) não são estáticos.  

 Dinâmico porque faz parte integrante das malhas do tecido do sistema 

de gestão do território como país, composto por programas e planos, 

onde as layers se sobrepõem sem dissonâncias, sobre a orgânica da 

articulação e compatibilização. Conclui-se assim, no âmbito da 

articulação, que quando um mexe (elaboração, alteração, revisão, 

revogação) obriga que todos os outros, com a mesma incidência 

territorial a articulem-se, dentro de um prazo estabelecido e de acordo 

com determinado conteúdo específico (quadro 11, 12 e 13). Para melhor 

compreensão desta mobilidade integrada intra e inter programas e 

planos, poderemos observar o quadro 14, onde objetivamente 

contemplamos a importância física do âmbito dos programas setoriais 

sobre o território e a consequente necessidade de ajustamento das 

mesmas políticas sobre o solo no ângulo dos programas territorialmente 

coincidentes, harmonizando ações amarradas por laços de vinculação 

de estratégias na Administração e analogamente nos planos territoriais 
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para todos os atores que operam sobre o mesmo solo, numa atitude 

operativa multidisciplinar devidamente conjugada. 

 

 

 

Quadro 11 – Artigo 22.º do RJIGT 
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Articulação 
de estratégias 

De 

ordenamento do 

território 

Determinadas 
pela 

Prossecução dos 

interesses 

públicos 

Im
p

õ
e 

Estado 
O dever de 

coordenaçã

o  

Das 
respetivas 

intervenções 

em matéria 
territorial 

Com expressão 
territorial 

Entidades 

intermunicipais 

E autarquias locais 

Assegurar as 

Necessárias 
compatibilizações 

Elaboração 

Programas 

e planos 
territoriais O

b
ri

g
a 

Identificar 

N
o

s 
d

if
er

en
te

s 
âm

b
it

o
s Planos, 

Designada/ da 
iniciativa da 

administração 

pública 

Com 
incidência na 

área a que 

respeitam 

Aprovação 

Alteração 

Programas 
Revisão 

E ponderar 

Considerando 

os que já 

existem 

Execução 
 

E projetos 

E os que se 
encontrem em 

preparação 
E avaliação 

Coordenação 
entre entidades da 

Administração 

Pública 

Constitui um 

imperativo de 
atuação 

Tendo em vista o 

desenvolvimento 

Nacional 
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soluções de 

compatibilização 
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Programas 

e planos 
territoriais 

Cuja aprovação e 
entrada em vigor 

se suceda no 

tempo 

Regional 

Sub-

regional 

E 

municipal 

 

 

 

 

 

Quadro 12 – Artigo 23.º do RJIGT 
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assegurar no 

respetivo 
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intervenção 

A necessária 

coordenação 

entre as 

diversas 

políticas e a 

política de 

ordenamento 

do território  

Com 

incidência 

territorial 

Mantendo uma 

estrutura orgânica 

e funcional apta a 

prosseguir uma 

efetiva articulação 

no exercício das 

várias 

competências  

Aprovação 

Alteração 
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E políticas de 

ordenamento 

do território e 

urbanismo 

Execução 

E 

avaliação 

Incumbe ao 

Governo 

A coordenação das 

políticas nacionais 

consagradas  

PNPOT 

Programas Setoriais  

E nos programas Especiais de ordenamento do território  

Incumbe ao 

governo  

Através das 

CCDR 

Coordenação das políticas nacionais consagradas 

no programa nacional da política de ordenamento 

do território 

Programas 

Regionais  

Incumbe às entidades intermunicipais  
Coordenação 

intermunicipal  

Das políticas consagradas em 

programas e planos 

intermunicipais  
Ou ao conjunto das associações para essa finalidade 

Incumbe aos municípios  Coordenação  Políticas municipais  
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Quadro 13 – Artigo 24.º do RJIGT 
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o
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 O respeito  

Pelas 

respetivas 

atribuições, 

Na 

elaboração 

Dos programas e 

dos planos 

territoriais 

Nacionais,  

Regionais, 

Intermunicipais  

E municipais 

O 

cumprimento  

Dos limites 

materiais 

impostos 

À intervenção 

dos diversos 

órgãos e 

agentes 

Relativamente 

ao 

procedimento 

de planeamento 

Nacionais,  

Regionais, 

Intermunicipais  

E municipais 

A definição, 

Em função 

das 

estruturas 

orgânicas e 

funcionais 

De um 

modelo de 

interlocução 

Que 

permita  

Uma 

interação 

coerente 

Em matéria de 

ordenamento 

territorial 

Evitando  
O concurso de 

competências 

 

Quadro 14 – Artigo 32.º do RJIGT 

Programas 

setoriais 

São instrumentos 

Programáticos  
Das diversas 

políticas 

Com 

incidência 

Na 

organização 

do território 
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Os programas,  
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o

m
ea

d
a/

 n
o
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o
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Segurança pública 

Prevenção e minimização de 

riscos 

Ambiente 

Recursos hídricos 

Conservação da natureza e da 

biodiversidade 

Transportes 

Infraestruturas, 

Comunicações,  

E as estratégias de 

desenvolvimento 

Energia e recursos geológicos 

Cultura, 

Saúde,  

Habitação,  

Turismo,  

Agricultura 

Florestas 

Comércio  

E indústria 

Os regimes territoriais  Definidos ao abrigo de lei especial 

As decisões  
Sobre a localização de grandes 

empreendimentos públicos 
Com incidência territorial 
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 Dinâmicas resultantes das políticas integradas da União Europeia (EU), 

respetivos programas operacionais que condicionam a implementação 

de ações de crescimento, desenvolvimento e coesão territorial a 

promover pela Administração, empresas e pelos cidadãos. 

 Dinâmicas legislativas que traduzem, direta e indiretamente, os 

caminhos descritos anteriormente, pois o legislador procura criar meios 

facilitadores desta caminhada que interessa a todos. 

 Agradavelmente, dinâmicas porque se concretizaram todos os objetivos 

antevistos, restando a gestão de pura manutenção utópica, que obriga 

ao lançamento se novos objetivos a prosseguir. 

 Dinâmicas resultantes da análise crítica da monitorização do Plano e 

respetivo Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território 

(REOT). 

 Dinâmicas decorrentes da verificação de circunstâncias excecionais que 

se repercutam no ordenamento do território, pondo em causa a 

prossecução de interesses públicos relevantes9. Nas escalas municipais 

as dinâmicas dependem de circunstâncias excecionais resultantes de 

alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento económico e 

social local ou de situações de fragilidade ambiental incompatíveis com 

a concretização das opções estabelecidas no plano (quadro 15).  

 

Esta busca incessante de qualidade de vida verificou-se no percurso de 

vigência do Plano Diretor Municipal Alijó, que atingiu a maturidade destinada à 

segunda revisão ao fim destes 25 anos de Plano. 

 

 

 

                                                           
9 N.º 4 do artigo 115.º do RJIGT. 



 
 

 

43 
 

 

Quadro 15 – Artigo 115.º do RJIGT. 
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preventivas 
Ou 

alteração 
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2. Dinâmica Temporal do Ordenamento do Território 

 

Tudo teve início com o Plano Diretor Intermunicipal do Vale do Douro Norte 

(PDIM-VDN, ao abrigo do Decreto-Lei 208/82 de 26 de Maio10. Este regime jurídico 

lançou dois “instrumento de gestão territorial”, o plano diretos municipal e o plano 

diretor intermunicipal, que pretendiam para toda a área territorial de um município ou 

para dois ou mais municípios contíguos, definir o seguinte: 

 As metas a alcançar nos domínios do desenvolvimento económico e social do 

município nas suas relações com o ordenamento do território,  

 É um instrumento de planeamento de ocupação, uso e transformação do 

território do município pelas diferentes componentes setoriais da atividade nele 

desenvolvido  

 E um instrumento de programação das realizações e investimentos municipais 

que, respeitando as normas urbanísticas existentes,  

 Constituirá um meio de coordenação dos programas municipais com os 

projetos de incidência local dos departamentos da administração central e 

regional,  

 Articulando-se com os planos ou estudos de carácter nacional e regional11, 

 

No entanto, o regime jurídico dos planos municipais de ordenamento do 

território, Decreto-Lei 69/90 de 2 de março, gorou, aparentemente, os objetivos12 

pretendidos pelo PDIM-VDN, porque revogou a figura do plano diretor intermunicipal.  

                                                           
10 Define o quadro regulamentar dos planos diretores municipais, revogado pelo Decreto-Lei 69/90, de 3 de 

março. 
11 Artigo 1.º do Decreto-Lei 208/82 de 26 de Maio. 

12 Artigo 3.º (Objetivos) 

1 - São objetivos do plano diretor municipal: 

https://dre.tretas.org/dre/1188/
https://dre.tretas.org/dre/1188/
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Desta forma, a elaboração do primeiro PDM aproveitou o conteúdo dos estudos 

de âmbito intermunicipal prosseguindo para o estabelecimento de uma estrutura 

espacial do território do município de Alijó, a classificação dos solos e os índices 

urbanísticos, tendo em conta os objetivos de desenvolvimento, a distribuição racional 

das atividades económicas, as carências habitacionais, os equipamentos, as redes de 

transportes e de comunicações e as infraestruturas13. O Plano tornou-se plenamente 

eficaz com a publicação da Resolução de Conselho de Ministros 6/95 de 23 de janeiro, 

                                                           

a) Traduzir as metas programáticas nos domínios do desenvolvimento económico e social, do planeamento 

territorial e urbano, do fomento das atividades, das infraestruturas e dos equipamentos; 

b) Fornecer os indicadores de base local necessários para a elaboração dos planos de ordenamento de carácter 

nacional, regional ou sub-regional, bem como desenvolver e pormenorizar as medidas e diretrizes definidas nesses 

planos, quando existam; 

c) Constituir um instrumento de participação das populações no planeamento urbanístico e no ordenamento do 

território; 

d) Definir estratégias relativas às atividades produtivas a desenvolver pela iniciativa privada e à mobilidade da 

população. 

2 - Os planos diretores municipais têm ainda por objetivo: 

a) Proceder à classificação do uso e destino do território municipal, definindo o regime geral da edificação e 

parcelamento da propriedade, a eventual transformação da rede urbana e das condições de acessibilidade dos 

aglomerados; 

b) Estabelecer as bases da administração urbanística do município e assegurar a sua integração no planeamento 

territorial e urbano; 

c) Programar o funcionamento das principais redes municipais de serviços de uso público, nomeadamente a rede 

de transportes; 

d) Garantir a conveniente utilização dos recursos naturais, do ambiente e do património cultural. 

3 - O plano diretor municipal indicará as áreas sujeitas a plano de urbanização, assegurará a integração do 

planeamento territorial na atividade corrente dos órgãos e serviços do município, regulando a prática urbanística 

processada no mesmo, e conterá o escalonamento das principais obras públicas a cargo do município. 

4 - O plano diretor municipal compatibilizará as diversas participações sectoriais do âmbito das atividades 

municipais, promovendo ainda a sua articulação com as que se encontram contidas nos respetivos planos regionais. 

5 - O plano diretor municipal conterá também o faseamento indicativo das principais obras públicas a cargo do 

Estado, seus organismos autónomos, das empresas concessionárias de serviços públicos e de obras públicas e 

empresas públicas. 

13 N.º 2 do artigo 9.º do decreto-Lei 69/90 de 2 de março. 
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de acordo com a aprovação da Assembleia Municipal em 9 de setembro de 1994 e 

ratificações introduzidas e vigorou até a entrada em vigor do Aviso n.º 6460/2014 de 

27 de maio. 

 

 

 

Figura 2 – Área de intervenção do PROZED, com a delimitação da bacia visual do Douro. 

 

À época vigorava o Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do 

Douro (PROZED), plano regional de ordenamento do território (PROT) que exigia, 

para a mesma área de incidência conformidade de políticas de ordenamento do 

território. O PROZED, plano plenamente eficaz por força do Decreto Regulamentar 

60/91 de 21 de novembro, foi vinculativo para a Administração e para os particulares. 

Este incidia sobre as áreas territoriais dos Municípios de Alijó, Armamar, Baião, 

Castelo de Paiva, Cinfães, Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Penafiel, Peso 

da Régua, Resende, Sabrosa e Tabuaço e ainda, no Município de Gondomar, as 

freguesias de Medas, Melres e Lomba e a parte da freguesia de Covelo a montante 

da barragem de Crestuma-Lever (figura 2). A força do PROZED obrigava à 

conformidade dos demais planos com a mesma incidência territorial, tendo vigorado 

no todo até à revisão do conceito de plano regional de ordenamento do território e em 
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parte até 2001, repercutindo-se até hoje no âmbito de algumas das suas visões 

prospetivadas, tendo tido como objetivos: 

 

Artigo 4.º Objetivos do PROZED 

Constituem objetivos do PROZED: 

a) Estabelecer uma estratégia de desenvolvimento que permita a exploração dos 

recursos naturais e humanos das margens do Douro, sem pôr em causa o seu 

equilíbrio ambiental e social; 

b) Proteger e valorizar a bacia visual do Douro, que é constituída pelas encostas do 

vale do Douro com perspetiva para o rio e que se estende até às linhas de cumeada; 

c) Regulamentar a ocupação, uso e transformação do solo de modo a promover a sua 

adequação às potencialidades de cada área; 

d) Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permita preservar os valores 

patrimoniais, urbanísticos e paisagísticos; 

e) Constituir um enquadramento de âmbito regional para os planos municipais de 

ordenamento do território; 

f) Contribuir para o incremento da qualidade de vida, nomeadamente através da 

celebração de protocolos entre a administração central, as autarquias e os agentes 

económicos, com vista à concretização de programas ou projetos de âmbito regional; 

g) Servir de suporte à gestão do território, na ausência de outros planos de 

ordenamento. 

 

O poder da vinculação entre planos, com a mesma incidência territorial, 

permitiu ao PROZED impor a sua impressão digital noutros instrumentos de gestão 

territorial. Entre outros registos, poderemos referir: 

 

 Visível na planta de ordenamento do PDM de Alijó, que vigorou ente 

1995 a 2014, na classificação da encosta do Tua como espaço cultural 
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e naturais (classe 5, categoria 5.3), em consequência do elevado valor 

endógeno da respetiva biodiversidade e valor paisagístico aí ainda 

preservado, hoje integrado no Parque Natural do Tua (figura 3).  

 

 

 

Figura 3 – Parque Natural Regional do Vale do Tua 

 

 

 E visível no articulado do regulamento do PDM da primeira geração, 

relativamente a classe dos espaços culturais e naturais, poderemos ler: 

 

CAPÍTULO VI 

Espaços culturais e naturais (classe 5) 

 

Artigo 45.° Caracterização 

Integram esta classe as áreas do território concelhio que constituem ou onde se 

localizam os seus valores patrimoniais de maior interesse e importância, sejam 
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culturais ou naturais, e que, como tal, são merecedores de uma disciplina de utilização 

e transformação mais exigente que a da mera proteção passiva dos referidos valores. 

 

Artigo 46.° Categorias de espaços culturais e naturais 

1 - De acordo com a natureza e características dos valores patrimoniais em causa, os 

espaços que constituem esta classe subdividem-se nas seguintes categorias: 

Categoria 5.1 - espaços culturais; 

Categoria 5.2 - espaços de uso diversificado; 

Categoria 5.3 - espaços naturais; 

2 - A categoria 5.1 inclui os espaços que integram valores importantes do património 

arqueológico ou edificado concelhio e áreas envolventes a eles adstritas e para os 

quais as regras de ocupação, uso e transformação do solo devem subordinar-se 

fundamentalmente a critérios de salvaguarda e valorização dos valores patrimoniais 

em questão, podendo integrar no seu perímetro áreas complementares com 

características semelhantes às da categoria 5.3 (espaços naturais). 

3 - A categoria 5.2 inclui os espaços, que podem eventualmente integrar elementos 

patrimoniais arqueológicos, edificados ou naturais, onde se privilegia o 

desenvolvimento mais intensivo, isoladamente ou em conjunto, de atividades 

culturais, religiosas, recreativas, desportivas ou de lazer em geral. 

4 - A categoria 5.3 integra as áreas do território concelhio que constituem o seu 

património natural mais sensível nos aspetos ecológico, paisagístico e ambiental e 

que não tenham sido integrados em qualquer das categorias da classe 4 (espaços 

agrícolas e florestais), compreendendo, nomeadamente: 

a) Os leitos dos cursos de água e suas margens, as zonas ameaçadas pelas cheias 

e zonas húmidas adjacentes, salvo as que se localizam no interior de espaços 

pertencentes às classes 1 (espaços urbanos e urbanizáveis), 2 (espaços industriais) 

ou às restantes categorias da classe 5 (espaços culturais e naturais), onde porém se 



 

50 
 

mantêm todas as condicionantes decorrentes das servidões hídricas e da restante 

legislação relativa à proteção dos recursos hídricos; 

b) A área de escarpas e encostas do rio Tua. 

 

 

O Plano de Ordenamento da Albufeira Régua Carrapetelo (POARC) pertence 

à tipificação dos planos especiais de ordenamento do território do sistema de gestão 

do ordenamento do território, de acordo com o regime jurídico dos instrumentos de 

gestão territorial (Decreto-Lei 380/99 de 22 de setembro, com a redação do Decreto-

Lei 53/2000 de 7 de abril). Este é um plano que dispõe de um regime supletivo de 

vinculação da Administração e dos particulares. A sua área de intervenção abrangeu 

13 concelhos (Alijó (figura 4), Armamar, Baião, Carrazeda de Ansiães, Cinfães, 

Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Peso da Régua, Resende, Sabrosa, São 

João da Pesqueira e Tabuaço). 

Para o POARC, de acordo com o artigo 3.º do respetivo regulamento publicado 

pela Resolução do Conselho de Ministros 62/2002 de 23 de março, pretendia-se o 

seguinte:  

 

 

Artigo 3.º Objetivos 

Tendo em consideração os objetivos gerais decorrentes do regime jurídico dos planos 

especiais de ordenamento do território, constituem objetivos do POARC: 

a) A definição de regras de utilização do plano de água e das zonas de proteção das 

albufeiras por forma a valorizar os recursos do leito e margens durienses, reforçando 

o Douro como elemento de projeção regional; 

b) A maximização do uso do recurso de água e zonas de proteção no sentido de 

diversificar a estrutura produtiva da região duriense numa ótica de desenvolvimento 

sustentável, através da gestão racional dos recursos naturais, da proteção do meio 
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ambiente e da correta implantação e instalação das diferentes atividades produtivas, 

de recreio e de lazer; 

c) A compatibilização dos usos e das atividades existentes e das propostas, a 

criar e instalar, com a proteção e valorização ambiental e com as finalidades 

primárias das albufeiras, defendendo a diversidade da paisagem e preservando 

a imagem cénica representada pela bacia visual do Douro; 

d) A definição de estratégias de atuação, conjugando as ações e atividades das 

entidades públicas e privadas que participam na utilização e valorização da área de 

intervenção; 

e) A promoção do usufruto da área de intervenção, estabelecendo, sem prejuízo dos 

usos primários, os usos secundários para as albufeiras da Régua e do Carrapatelo, 

tendo em consideração as especificidades próprias e as capacidades de carga do 

meio ambiente; 

f) A identificação nos planos de água das áreas mais adequadas para a prática de 

atividades recreativas e de lazer, disciplinando as respetivas compatibilidades e 

complementaridades; 

g) A criação de infraestruturas recreativas e de lazer, assegurando a melhoria da 

qualidade da água; 

h) A articulação das orientações do POARC com as demais orientações de 

ordenamento do território estabelecidas em instrumentos próprios para a área de 

intervenção. 

 

  

Como este plano carece de uma apreciação mais detalhada, por forma a 

verificar a respetiva transposição adequada, de acordo com o artigo 78.ºda Lei de 

Bases Gerais das Políticas Públicas dos Solos, Ordenamento do Território e 

Urbanismo (LBGPPSOTU) conjugado com o Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, segundo o Decreto-Lei 80/2015 de 22 de maio, em regime de 

transição até 23 de janeiro de 2021 (quadro 16), será posteriormente objeto de análise 
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mais detalhada, para proceder às respetivas adaptações na área coincidente com o 

PDM, de acordo com as orientações da CCDR. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Imagem da planta de ordenamento do POARC 
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Quadro 16 – Artigo 78.º da LBGPPSOTU 
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A contar da data da entrada em vigor da presente lei 

C
o

m
 a

p
o

io
 

Entidades 

responsáveis pela 

elaboração dos 

planos PEOT em 

vigor 
Prazo 

de um 

ano 

Normas 

relativas aos 

regimes de 

salvaguarda 

Recursos 

territoriais 

Direta/ 

vinculativas 

dos 

particulares 

Que devam ser 

integradas em 

PIMOT ou 

PMOT 

E associações de 

municípios E valores 

naturais E municípios 

abrangidos  

As 

normas 

identifica

das 

Pela 

CCDR 

São 

comunicadas  

Associação de municípios,  Para efeitos de 

atualização 

PIMOT 

Ou município em causa E PMOT 

E ouvidas 

(vinculação)  

Associação de 

municípios,  Por forma a 

verter 

Objetivos 

de 

interesse 

Nacional 

Ou município em 

causa 
Regional 

Findo o 

prazo 

definido 

Até 13 de julho 

de 2020 
PEOT 

Continuam a 

vigorar,  
Mas deixam de vincular 

Direta e 

imediatamente 

os particulares 

Sem 

prejuízo  

Suspensão das normas  PIMOT 

Rejeição de 

candidaturas de 

projetos 

Benefícios  

E PMOT 
E subsídios  

Outras sanções 

Aos planos 

especiais 

São 

aplicáveis 

Com as devidas 

adaptações 
Disposições 

relativas 

Alteração,  

Aplicáveis 

PIMOT 

E enquanto 

estes ainda 

vigorarem 

Suspensão  
E 

PMOT 
E medidas 

preventivas 

A alteração de 

planos especiais 

vigentes 

Não pode ter lugar 
Depois do procedimento de 

transposição 
Determinado 

Nem determinar  
Uma dificuldade 

acrescida  

Para a respetiva 

integração 

PIMOT 

E PMOT 

 

 

No entanto, faremos novamente referência às preocupações lançadas pelo 

PROZED no âmbito do ordenamento do território, mais especificamente, na 
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importância da bacia visual do Douro, vertido no artigo 16,º do regulamento do 

POARC. 

 

Artigo 16.º Bacia Visual do Douro 

1 - A área de intervenção do POARC integra-se totalmente na Bacia Visual do Douro, 

categoria consagrada no PROZED que pretende salvaguardar a qualidade 

paisagística a partir dos planos de água. 

2 - Atento o objetivo referido no número anterior, devem observar-se as seguintes 

prescrições: 

a) Fora dos perímetros urbanos, em todos os casos em que seja admissível a ação 

de edificação com o respetivo projeto é obrigatória a apresentação de estudo de 

integração paisagística na envolvente, sempre que a área de construção exceda 200 

m2 e a respetiva altura exceda 6,5 m, considerando a topografia original do terreno; 

b) A conceção arquitetónica, a volumetria e a seleção de materiais e cores são 

condicionadas pela integração na envolvente. 

 

Figura 5 - ADV e, a divisão administrativa dos concelhos 

 Fonte: Candidatura do ADV a Património Mundial da Humanidade 
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A vontade de um grupo de cidadãos, encoradas na Fundação Rei Afonso 

Henriques (FRDAH)14 e assessorados pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD), deram corpo à demonstração em como o Alto Douro Vinhateiro, 

merecia ser classificado como BEM da Humanidade, por estarmos em presença de 

uma Paisagem Cultural Evolutiva e Viva pela força de vontade do Homem na 

transformação exemplar do solo tão esquelético e acidentado (REN) em beleza visual, 

produtiva, gustativa… e inédita. A integração na Lista do Património Mundial durante 

a 25.ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO desencadeou o 

enquadramento desta na classificação de Monumento Nacional (MN), ao abrigo do 

art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 107/2001, em 8 de setembro de 2001 e BEM da Humanidade 

em dezembro do mesmo ano. A zona especial de proteção (ZEP) coincide com à zona 

tampão da área classificada, conforme proposta da classificação à UNESCO, cujos 

limites correspondem à área territorial restante da Região Demarcada do Douro 

(RDD). Desta forma, territorialmente, cerca de 10 % da RDD, no concelho de Alijó, 

pertence ao ADV (gráfico 3), figura 5 e quadro 17), que se aconchega ao longo do 

vale do Rio Douro, os respetivos 5 afluentes (Varosa, Corgo, Távora, Torto e Pinhão) 

transversalmente a 13 concelho (Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, 

Vila Real, Alijó, Sabrosa, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, Lamego, Armamar, 

Tabuaço, S. João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa) mais concretamente:  

 

 Alto Douro Vinhateiro (ADV): 24 600 hectares 

 Zona Especial de Proteção (ZEP) ou Zona Tampão: 225 400 hectares. 

 

 

 

                                                           
14 Instituição luso-castelhana, com sede na Av. Da Boavista, 2671, 4150 Porto 
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Gráfico 3 - Percentagem do Alto Douro Vinhateiro relativamente à Região Demarcada do Douro 

 

 

 

 

 

 

 

Esta singularidade tem vindo a distinguir-se “desde sempre”, isto é, desde a 

ocupação romana reiniciada com início da nacionalidade, conforme nos conta o vinho 

cheirante de Lamego cultivado pelos monges de Cister, as falsificações do vinho fino 

(generoso ou do Porto) e a respetiva necessidade de demarcar a região há mais de 

250 anos como base na salvaguarda da qualidade, o volume das exportações, a 

necessidade de demarcar a região… ficando assim demonstrado que a RDD 

corresponde a primeira região demarcada de vinhos, possui personalidade impar e 

apurada pelo ordenamento do território, pois a sua delimitação determinou estarmos 

em presença de ordenamento do território.  

 

Alto Douro Vinhateiro

Zona tampão
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Quadro 17 – Áreas dos Concelhos dentro da área do PIOT-ADV 

Concelhos Área do concelho 

relativamente à RDD 

(ha) 

Área do concelho 

relativamente ao 

ADV 

(ha) 

Peso do ADV 

 relativamente à 

RDD, por 

Concelho 

(ha) 

Repartição 

do ADV 

por 

concelho 

(%) 

Alijó  29760 2478 8,33 10,06 

Armamar 11220 1143 10,19 4,64 

Carrazeda de Ansiães 28090 2417 8,60 9,81 

Lamego 16670 1557 9,34 6,32 

Mesão Frio 2690 786 29,22 3,19 

Peso da Régua 9610 1962 20,42 7,97 

S. João da Pesqueira 26760 4751 17,75 19,29 

Sabrosa 15650 2557 16,34 10,38 

S.ta Marta de Penaguião 7000 931 13,30 3,78 

Tabuaço 14236 2538 17,83 10,30 

Torre de Moncorvo 13570 613 4,52 2,49 

Vila Nova de Foz Côa 39590 2278 5,75 9,25 

Vila Real  37770 618 1,64 2,51 

Total  252616 24629  100 

 

 

 A integração do ADV na Lista do Património mundial da Humanidade deu 

origem ao compromisso e ao dever de o salvaguardar. Para esse efeito, ao abrigo da 

primeira lei de bases do ordenamento do território e urbanismo, Lei 48/98 de 11 de 

agosto, e mais especificamente ao abrigo do disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei 
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n.º 380/99, de 22 de setembro, foi elaborado o Plano Intermunicipal de Ordenamento 

do Território do Alto Douro Vinhateiro para a respetiva área de intervenção (PIOT-

ADV), tornado público através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 150/2003. 

 

 

Figura 6 - Região Demarcada do Douro 

 

 

 Fonte: Fundação Rei D. Afonso Henriques; Candidatura do Alto Dopuro vinhateiro a Património Mundial 

 

Este deixou-nos o legado de normas de orientação destinadas a otimizar a 

ocupação do solo do espaço rústico, quer no âmbito agrícola, quer florestal, como do 

edificado, com repercussões nos aglomerados inseridos na área classificada, 

excetuando a cidade do Peso da Régua.  
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Por se tratar de um instrumento estratégico que não vinculava os particulares 

diretamente, bem como os planos diretores municipais não procederam à respetiva 

alteração, que absorvesse as alterações mencionadas, transformou-se num 

instrumento, inicialmente, de eficácia reduzida. O risco de perdermos a classificação 

do Bem acelerou a delimitação da ZEP, publicado no Aviso n.º 15170/2010, DR, 2.ª 

série, n.º 147, de 30 de julho, associado à intervenção da tutela, em razão de 

localização, no âmbito da constituição de servidão patrimonial. 

 Mais uma vez, com este plano, repensamos os objetivos consagrados com o 

PROZED e o POARC na prossecução da manutenção da paisagem, “com cenários 

de grande impacto visual que se desenvolvem em torno do curso do rio Douro, e uma 

diversidade de fauna e de flora conseguida através da união entre características 

ainda mediterrâneas e outras típicas da região, com invernos frios e rigorosos e verões 

onde as temperaturas assumem valores muito elevados. A estas condições naturais 

une-se a intervenção humana cristalizada na longa tradição de viticultura, autora da 

notável paisagem de socalcos xistosos onde as vinhas crescem, e que merece 

reconhecidamente ser preservada como memória e valor da Humanidade”15. 

 Analogamente ao POARC, também o PIOT-ADV, como o instrumento 

estratégico, carece de ser ajustado Programa Intermunicipal, podendo assumir a 

forma de Plano Diretor intermunicipal, se os 13 municípios assim o entenderem, 

vigorando, entretanto, as suas estratégias vinculativas durante o período concedido 

para a respetiva adaptação, em cada município. No entanto, em Alijó as suas 

orientações permanecem aplicáveis, dado que estas foram vertidas no atual PDM, 

diretamente no conteúdo do artigo 24,º do regulamento16 e de forma difusa, ao longo 

do respetivo articulado legal: 

                                                           
15 Sílvia Leite /DIDA/IGESPAR, IP / 2011. (Extraído do site da Direção Geral do Património cultural (DGCP)). 

16 Artigo 24.º Regime 

1 — Nas áreas geográficas classificadas como solo rural no interior do perímetro do PIOT-ADV, são interditos 

os seguintes atos: 

a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 

b) Instalação de povoamentos florestais de folhosas de crescimento rápido e a introdução de espécies faunísticas 

ou florísticas exóticas; 

c) Prática da caça nas áreas submetidas ao regime cinegético geral; 
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d) Alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e destruição parcial ou total da 

vegetação lenhosa ribeirinha; 

e) Instalação de indústrias poluentes e exploração e transformação de massas minerais; 

f) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente o depósito de 

resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza, ou o lançamento de efluentes sem 

tratamento prévio adequado, de acordo com as normas legais em vigor. 

2 — Na área geográfica referida no artigo anterior, a autorização ou o licenciamento para a prática dos atos 

abaixo enumerados deverá ser precedido de parecer da entidade que tutela as áreas classificadas como 

património mundial: 

a) Construção de novas edificações ou reconstrução/reconversão de edificações existentes; 

b) Localização de novas unidades industriais ou ampliação de unidades existentes; 

c) Construção e ampliação de vias de comunicação; 

d) Atravessamento de linhas aéreas de condução de energia ou telecomunicações e instalação de centros 

produtores de energia; 

e) Instalação de estaleiros; 

f) Instalação de sinalética publicitária, que deverá reduzir-se ao mínimo indispensável para promoção de 

produtos, locais ou atividades da região; 

g) Plantação de matas, bem como derrube e corte de árvores e destruição do coberto vegetal e do solo arável 

quando não integrado em práticas agrícolas devidamente licenciadas; 

h) Limpeza das linhas de água, incluindo as galerias ripícolas; 

i) Concessão de zonas de caça; 

j) Arranque da vinha, bem como a plantação/replantação de vinhas, olivais e amendoais; 

k) Destruição de muros pré e pós-filoxera; 

l) Intervenções no património cultural. 

3 — A utilização do solo rural da área abrangida pelo PIOT-ADV para plantação ou replantação de vinha deve 

ser apreciada tendo em conta as dimensões da parcela e da exploração vitícola, o declive, os sistemas de armação 

do terreno existentes, os solos e a existência, ou proximidade, de valores patrimoniais. 

4 — A utilização do solo referida no número anterior deverá respeitar os seguintes parâmetros e 

condicionamentos: 

a) A plantação de vinha em parcelas com área superior a 5 hectares ou com declive superior a 20 %, obriga à 

apresentação de um estudo de sistema de drenagem de acordo com a armação do terreno; 

b) A plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha superior a 10 hectares, no mesmo 

sistema de armação do terreno, obriga à instalação de bordaduras nas estradas de acesso e ou de trabalho; 

c) Para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, no mesmo sistema de armação 

do terreno, superior a 15 hectares, quando estiverem em causa sistemas de drenagem tradicionais ou outros 

valores patrimoniais, deve ser requerida a elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração; 

d) A plantação de vinha em encostas com declive superior a 50 % é interdita, salvo quando a parcela de destino, 

incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros, 

ou, ainda, por mortórios, que terá de ser efetuada em micropatamares, mantendo os muros de suporte, ou ainda 

quando a utilização anterior da parcela seja olival, amendoal ou outras culturas, caso em que poderá ser efetuada 

em patamares estreitos ou micropatamares; 

e) A plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40 % e 50 % poderá ser efetuada em 

patamares estreitos ou micropatamares, salvo quando a parcela de destino, incluída nos espaços naturais ou nos 
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Figura 7 – Áreas afetas ao monumento nacional do ADV e respetiva ZEP representadas no PDM de Alijó 

  

                                                           
espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou, ainda, por mortórios, que terá de 

ser efetuada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo os muros de suporte; 

f) A plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40 % não tem restrições, salvo quando a parcela de 

destino, incluída nos espaços naturais ou nos espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou olival armado com 

muros ou, ainda, por mortórios, que terá de ser plantada em patamares estreitos ou micropatamares, mantendo 

os muros de suporte; 

g) A plantação de vinha “ao alto” só poderá ser efetuada em encostas ou parcelas com declive inferior a 40 %. 

5 — O parecer do organismo de tutela responsável deverá ponderar os interesses referidos no n.º 3 do presente 

artigo e verificar o respeito pelo n.º 4 deste artigo podendo, em casos especiais devidamente justificados, requerer 

a elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração, o qual deverá ser desenvolvido sobre suporte 

fotográfico a fornecer por essa entidade ao requerente e à entidade competente para autorização de plantação e 

replantação de vinha. 
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Consta do artigo 4.º do regulamento do PDM os instrumentos com quem se 

articularam. De entre leles temos o Plano da Bacia Hidrográfica do Douro, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de dezembro. Entretanto, no mesmo 

âmbito, foi publicado o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH 3): 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-C/2013. Este plano está intimamente 

inserido na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada pelos Decretos-Leis 

245/2009, de 22 de setembro, 60/2012, de 14 de março, e 130/2012, de 22 de junho, 

aprovou a Lei da Água e transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, 

que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água, 

doravante designada Diretiva-Quadro da Água (DQA). A DQA tem como objetivo 

estabelecer um enquadramento para a proteção das águas de superfície interiores, 

de transição e costeiras e das águas subterrâneas, tendo fixado o ano de 2015 

como prazo para os Estados-Membros atingirem o «bom estado» e «bom potencial» 

das massas de águas17. 

 

Alijó beneficia de 3 albufeiras de águas públicas: 

 

 Albufeira da Régua Carrapatelo, 

 Albufeira Foz Tua  

 Albufeira de Vila Chã. 

 

 

Quadro 18 – Albufeiras de águas classificadas pela Administração de Região Hidrográfica do Norte 

D E S I G N A Ç Ã O  

D A  A L B U F E I R A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O   

S I T U A Ç Ã O  D O S  

PO AAP  
E L E M E N T O S  

R E G .  

H I D R O G R Á F I C A  

Açude das 
Gralhas 

Protegida     Douro 

Açude de Freigil Condicionada     Douro 

Açude Ponte de 
Mirandela 

Protegida     Douro 

                                                           
17 Introito do Plano da Bacia Hidrográfica do Douro. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/291645/details/eurlex.asp?ano=2000&id=300L0060
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D E S I G N A Ç Ã O  

D A  A L B U F E I R A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O   

S I T U A Ç Ã O  D O S  

PO AAP  
E L E M E N T O S  

R E G .  

H I D R O G R Á F I C A  

Açude Veiga de 
Chaves 

Protegida     Douro 

Alfândega da 
Fé/Esteveínha 

Protegida     Douro 

Alijó/Vila Chã Protegida     Douro 

Alto Cávado Condicionada     
Cávado, Ave e 
Leça 

Alto Lindoso Protegida 

Aprovado e publicado. (8) 

RCM  n.º 27/2004, de 8 de 

março 

Documentos Minho e Lima 

Alto Rabagão Protegida 

Em fase de aprovação. 

Determinada a 

elaboração. 

RCM n.º 141/2002, de 

7 de dezembro  

  
Cávado, Ave e 
Leça 

Alto Tâmega Protegida     Douro 

Andorinhas Protegida     
Cávado, Ave e 
Leça 

Arroio Protegida     Douro 

Azibo Protegida 

Aprovado e publicado. 

Despacho Conjunto, de 8 

de junho de 1993 

Determinada a revisão. 

Despacho n.º 14003/2010, 

de 6 de setembro 

  Douro 

Baixo Sabor 
(barragem de 
jusante) 

Condicionada 

Programa Especial em 
elaboração. 
Despacho n.º 3782/2017, 
Diário da República, 2.ª 
série - N.º 87 - de 5 de 
maio 

  Douro 

Baixo Sabor 
(escalão principal) 

Protegida 

Programa Especial em 
elaboração. 
Despacho n.º 
3782/2017, Diário da 
República, 2.ª série - N.º 
87 - de 5 de maio 

  Douro 

Bastelos Protegida     Douro 

Bemposta Protegida 

Determinada a 

elaboração. (3) 

RCM n.º 91/2007, de 13 

de julho 

Proposta de Despacho de 

alteração para aprovação. 

  Douro 

Burga Protegida     Douro 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
https://apambiente.pt/ajaxpages/poa/listfiles-poa.php?ref=TouvedoAltoLindoso
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://dre.pt/application/file/437931
https://dre.pt/application/file/437931
http://dre.pt/pdfgratis2s/1993/06/2S133A0000S01.pdf
http://dre.pt/pdfgratis2s/1993/06/2S133A0000S01.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/09/173000000/4610646106.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/09/173000000/4610646106.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/106971004
https://dre.pt/application/conteudo/106971004
https://dre.pt/application/conteudo/106971004
https://dre.pt/application/conteudo/106971004
https://dre.pt/application/conteudo/106971004
https://dre.pt/application/conteudo/106971004
https://dre.pt/application/conteudo/106971004
https://dre.pt/application/conteudo/106971004
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13400/44294430.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13400/44294430.pdf
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D E S I G N A Ç Ã O  

D A  A L B U F E I R A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O   

S I T U A Ç Ã O  D O S  

PO AAP  
E L E M E N T O S  

R E G .  

H I D R O G R Á F I C A  

Caniçada Protegida 

Aprovado e publicado. 

RCM n.º 92/2002, de 7 de 

maio 

Documentos 

Cávado, Ave e 
Leça 

Carrapatelo Protegida 

Aprovado e publicado. (5) 

RCM n.º 62/2002, de 23 

de março  

Suspensão parcial do 

Plano de Ordenamento da 

Albufeira de Carrapatelo e 

o estabelecimento de 

medidas preventivas, pelo 

prazo de dois anos 

RCM n.º 98/2010. de 15 

de dezembro 

Prorroga, pelo prazo de 

um ano, a suspensão 

parcial do Plano de 

Ordenamento da Albufeira 

de Carrapatelo 

RCM n.º 107/2012. de 18 

de dezembro 

Programa Especial em 

elaboração. 

Despacho n.º 10200/2017, 

Diário da República, 2.ª 

série - N.º 226, de 23 de 

novembro 

Documentos Douro 

Carvalheira Protegida     Douro 

Carviçais/Vale 
Ferreiros 

Protegida     Douro 

Chocalho Condicionada     Douro 

Covas Condicionada     Minho e Lima 

Crestuma-Lever Protegida 

Aprovado e publicado. 

RCM n.º 187/2007, de 21 

de dezembro 

Programa Especial em 

elaboração. 

Despacho n.º 3782/2017, 

Diário da República, 2.ª 

série - N.º 87 - de 5 de 

maio 

Documentos Douro 

Daivões Protegida     Douro 

http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/05/105B00/42964315.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/05/105B00/42964315.pdf
https://apambiente.pt/ajaxpages/poa/listfiles-poa.php?ref=Canicada
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/03/070B00/27802797.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/03/070B00/27802797.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/12/24100/0571105715.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/12/24100/0571105715.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24400/0712407129.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24400/0712407129.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161216.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161216.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161216.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161216.pdf
https://apambiente.pt/ajaxpages/poa/listfiles-poa.php?ref=ReguaCarrapatelo
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/12/24600/0902009038.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/12/24600/0902009038.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161217.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161217.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161217.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161217.pdf
https://apambiente.pt/ajaxpages/poa/listfiles-poa.php?ref=Crestuma


 
 

 

65 
 

D E S I G N A Ç Ã O  

D A  A L B U F E I R A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O   

S I T U A Ç Ã O  D O S  

PO AAP  
E L E M E N T O S  

R E G .  

H I D R O G R Á F I C A  

Dama/Bezelga Condicionada     Douro 

Ermal Utilização Livre 

Aprovado e publicado. 

RCM n.º 1/2013, de 9 de 

janeiro 

Programa Especial em 

elaboração. 

Despacho n.º 3843/2017, 

Diário da República, 2.ª 

série - N.º 88 - de 8 de 

maio  

Documentos 

Cávado, Ave e 
Leça 

Ferradosa Protegida     Douro 

Fonte Longa Protegida     Douro 

Foz Tua Protegida 

Programa Especial em 

elaboração. 

Despacho n.º 8097/2011, 

D.R. n.º 110, Série II de 7 

de junho 

POAFT Douro 

Freigil Condicionada     Douro 

Fridão (barragem 
de jusante) 

Condicionada 
Proposta de Despacho de 
elaboração para 
aprovação 

  Douro 

Fridão (escalão 
principal) 

Protegida 
Proposta de Despacho de 
elaboração para 
aprovação 

  Douro 

Fridão / Olo Condicionada     Douro 

Gouvães Protegida     Douro 

Lameirinho Condicionada     Douro 

Miranda Protegida 

Determinada a 

elaboração. (3) 

RCM n.º 91/2007, de 13 

de julho 

Proposta de Despacho de 

alteração para aprovação. 

  Douro 

Montesinho Protegida     Douro 

Olgas Protegida     Douro 

Palameiro Protegida     Douro 

Paradela Protegida     
Cávado, Ave e 
Leça 

Peneireiro Protegida     Douro 

Penide Condicionada     
Cávado, Ave e 
Leça 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/00600/0009800108.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/00600/0009800108.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/106980591
https://dre.pt/application/conteudo/106980591
https://dre.pt/application/conteudo/106980591
https://dre.pt/application/conteudo/106980591
https://apambiente.pt/ajaxpages/poa/listfiles-poa.php?ref=Ermal
https://dre.pt/application/dir/pdf2sdip/2011/06/110000000/2440224402.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf2sdip/2011/06/110000000/2440224402.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf2sdip/2011/06/110000000/2440224402.pdf
http://poa-foztua.nemus.pt/
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13400/44294430.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13400/44294430.pdf
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D E S I G N A Ç Ã O  

D A  A L B U F E I R A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O   

S I T U A Ç Ã O  D O S  

PO AAP  
E L E M E N T O S  

R E G .  

H I D R O G R Á F I C A  

Picote Protegida 

Determinada a 

elaboração. (3) 

RCM n.º 91/2007, de 13 

de julho 

Proposta de Despacho de 

alteração para aprovação. 

  Douro 

Pinhão Protegida     Douro 

Pocinho Protegida 

Determinada a 

elaboração. (7) 

RCM n.º 88/2007, de 11 

de julho 

Proposta de Despacho de 

alteração para aprovação. 

  Douro 

Pretarouca Protegida     Douro 

Queimadela Protegida     
Cávado, Ave e 
Leça 

Ranhados Protegida     Douro 

Régua Protegida 

Aprovado e publicado. (5) 

RCM n.º 62/2002, de 23 

de março 

Suspensão parcial do 

Plano de Ordenamento da 

Albufeira da Régua e o 

estabelecimento de 

medidas preventivas, pelo 

prazo de dois anos 

RCM n.º 98/2010. de 15 

de dezembro 

Prorroga, pelo prazo de 

um ano, a suspensão 

parcial do Plano de 

Ordenamento da Albufeira 

da Régua 

RCM n.º 107/2012. de 18 

de dezembro 

Programa Especial em 

elaboração. 

Despacho n.º 10200/2017, 

Diário da República, 2.ª 

série - N.º 226, de 23 de 

novembro 

Documentos Douro 

Ruães Utilização Livre     
Cávado, Ave e 
Leça 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13400/44294430.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13400/44294430.pdf
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13200/44004401.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13200/44004401.pdf
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/03/070B00/27802797.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/03/070B00/27802797.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/12/24100/0571105715.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/12/24100/0571105715.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24400/0712407129.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24400/0712407129.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161216.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161216.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161216.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2017/11/23/dre-3161216.pdf
https://apambiente.pt/ajaxpages/poa/listfiles-poa.php?ref=ReguaCarrapatelo
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D E S I G N A Ç Ã O  

D A  A L B U F E I R A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O   

S I T U A Ç Ã O  D O S  

PO AAP  
E L E M E N T O S  

R E G .  

H I D R O G R Á F I C A  

Sabugal Protegida 

Aprovado e publicado. 

RCM n.º 172/2008, de 21 

de novembro 

Em fase de alteração.  

Aviso n.º 12098/2012. 

D.R. n.º 177, Série II de 

12 de setembro 

Documentos Douro 

Salamonde Protegida     
Cávado, Ave e 
Leça 

Salgueiro Protegida     Douro 

Sambade Protegida     Douro 

Santa Maria de 
Aguiar 

Protegida     Douro 

Senhora do 
Monforte 

Utilização Livre     Douro 

Serra Serrada Protegida     Douro 

Sordo Protegida     Douro 

Teja Protegida     Douro 

Terragido Utilização Livre     Douro 

Torrão Protegida     Douro 

Touvedo Protegida 

Aprovado e publicado. (8) 

RCM n.º 27/2004, de 8 de 

março 

Documentos Minho e Lima 

Vale 
Côvo/Salgueiral 

Protegida     Douro 

Valeira Utilização Livre 

Determinada a 

elaboração. (7) 

RCM n.º 88/2007, de 11 

de julho 

Proposta de Despacho de 

alteração para aprovação. 

  Douro 

Valtorno Protegida 

Determinada a 

elaboração. 

Despacho nº 22791/2009, 

de 15 de outubro 

  Douro 

Varosa Protegida     Douro 

Vascoveiro Protegida     Douro 

Venda Nova Protegida     
Cávado, Ave e 
Leça 

Vilar Protegida 

Aprovado e publicado. 

RCM n.º 158/2004, de 5 

de novembro 

Documentos Douro 

https://dre.pt/application/file/439755
https://dre.pt/application/file/439755
http://dre.pt/pdf2sdip/2012/09/177000000/3122731227.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2012/09/177000000/3122731227.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2012/09/177000000/3122731227.pdf
https://apambiente.pt/ajaxpages/poa/listfiles-poa.php?ref=Sabugal
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
https://apambiente.pt/ajaxpages/poa/listfiles-poa.php?ref=TouvedoAltoLindoso
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#Notas
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13200/44004401.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13200/44004401.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2009/10/200000000/4175641757.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2009/10/200000000/4175641757.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/057B00/12601274.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/11/260B00/65826593.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/11/260B00/65826593.pdf
https://apambiente.pt/ajaxpages/poa/listfiles-poa.php?ref=Vilar
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D E S I G N A Ç Ã O  

D A  A L B U F E I R A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O   

S I T U A Ç Ã O  D O S  

PO AAP  
E L E M E N T O S  

R E G .  

H I D R O G R Á F I C A  

Vilarinho das 
Furnas 

Protegida     
Cávado, Ave e 
Leça 

 

  

 

 

A riqueza hídrica da albufeira Régua/Carrapatelo, motivou o POARC, que a 

alteração legislativa deu origem aos planos especiais substituindo-os por programas 

especais e, obviamente, dessa resultou a elaboração, atualmente em curso, do 

Programa Especial da Albufeira da Régua Carrapatelo (PEARC), determinado pelo 

Despacho 10200/2017 de 23 de novembro emitido pelo Gabinete da Secretária de 

Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, no domínio do 

Ambiente, ao abrigo do disposto na Lei de Bases Gerais das Políticas Públicas dos 

Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, do disposto no artigo 46.º do Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio e ainda, em termos de avaliação estratégica ambiental 

ao abrigo dos critérios constantes do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua 

atual redação, justificam a sujeição do programa à avaliação dos seus eventuais 

efeitos significativos no ambiente. Este programa, de acordo com o introito que 

determinou a sua elaboração, deve atender e ponderar as estratégias anteriores 

constante no POARC, que chama a atenção para um território possuidor do recurso 

endógeno constituída por uma grande diversidade e riqueza paisagística, exaltando o 

espaço pertencente ao ADV, impondo-se assim o dever de o salvaguardar e utilizar 

como âncora no seu desenvolvimento socioeconómico, ambiental e cultural. Em 

resultado da reponderação destes valores à luz dos dias presentes, na prossecução 

de utilização sustentável do território, com este programa pretende-se: 

 

 Estabelecer que o PEARC tem como finalidade definir regimes de salvaguarda 

dos recursos naturais em presença, com especial destaque para os recursos 

hídricos, constituindo um instrumento de apoio à gestão das albufeiras e das 

zonas terrestres de proteção envolvente, assim como de articulação entre as 

diferentes entidades com competência na área de intervenção. 
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 Incorporar no PEARC os objetivos de proteção estabelecidos no regime de 

proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou 

lagos de águas públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de 

maio, devendo ser observado o disposto no n.º 4 do seu artigo 11.º 

 Tendo como objetivos: 

o Assegurar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial dos 

recursos hídricos, definindo regras de utilização do plano de água e 

normas e diretrizes para os usos e atividades a desenvolver na zona 

envolvente das albufeiras; 

o Definir regimes de salvaguarda que permitam gerir a área de intervenção 

do programa de acordo com a proteção e valorização ambientais e 

culturais e com as finalidades principais das albufeiras; 

o Identificar as zonas dos planos de água mais adequadas para a 

conservação dos recursos naturais e as zonas mais aptas para 

atividades de recreio e lazer, providenciando os termos da 

compatibilidade e da complementaridade entre as diversas utilizações; 

o Definir a capacidade de carga das albufeiras, bem como das zonas 

terrestres de proteção associadas que garanta o bom estado da massa 

de água (bom potencial ecológico e bom estado químico) e permita uma 

gestão da área objeto do programa numa perspetiva dinâmica e 

interligada; 

o Garantir a articulação com a elaboração do Programa Especial da 

Albufeira de Crestuma-Lever; 

o Garantir a articulação com outros instrumentos de gestão territorial, de 

âmbito nacional, regional ou municipal em vigor na área de intervenção, 

nomeadamente com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 

Douro (RH 3), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

52/2016, de 20 de setembro, retificado e republicado pela Declaração 

de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, bem como com os 

compromissos assumidos em matéria de preservação dos valores 
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naturais e culturais no âmbito da classificação do Alto Douro Vinhateiro 

como património mundial pela UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Imagem base do Workshop promovido no âmbito do PEARC 

 

 

 

 

 O Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico 

(PNBEPH) é um documento elaborado conjuntamente pelo Instituto Nacional da Água 

(INAG), Direção Geral de Energia e Geologia e Rede Energética Nacional (REN), de 

novembro de 2007 que identificou a localização dos investimentos nacionais, ao nível 

hidroelétrico, com a finalidade de minimizar a emissão de CO2, por enquadrarem este 
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tipo de produção como emergia renovável, logo energia limpa. Este estudo foi sujeito 

a avaliação ambiental, consulta pública e declaração ambiental, contudo, esta não se 

insere nas tipologias contidas no sistema de gestão territorial. A Barragem Foz Tua 

faz parte dessa política energética (figura 9).  

 

 

 

 

Figura 9 – Seleção das Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico 

 

 

Fez parte do projeto de execução da Barragem de Foz Tua a respetiva 

Declaração de Impacto Ambiental e as respetivas medidas de compensação. A 

albufeira resultante da barragem foi classificada como albufeira de águas públicas 

pela Portaria 91/2010 de 11 de fevereiro. No âmbito do regime de proteção que lhe 
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está associado segundo o regime jurídico de proteção das albufeiras de águas 

públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas, Decreto-Lei 

107/2009, de 15 de maio. Mais propriamente a albufeira de Foz Tua tem como uso 

principal a produção de energia e que se prevê que possam vir a ser utilizadas para o 

abastecimento público, tendo sido classificada, por esse motivo, como albufeiras de 

águas públicas de utilização protegida (quadro 19).  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 19 – Artigo 2.º do regime jurídico de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou 
lagos de águas públicas 

Âmbito de 

aplicação 

 

Disposiçõe

s gerais 

A
p

li
ca

çã
o

 

Às 

albufeiras 

de águas 

públicas 

de 

serviço 

público 

Abreviada/ 

designadas 

albufeiras 

de águas 

públicas 

Decorrente

s da 

construção 

De uma infraestrutura hidráulica, 

Bem 

como aos 

respetivo

s 

Leitos,  

Numa faixa 

que 

corresponde 

À zona 

terrestre de 

proteção 

Às margens  

E aos 

terrenos 

circundante

s 

Às lagoas  

De águas 

públicas 

Identificados no anexo i 

Bem como 

aos 

respetivos 

Leitos,  

Numa faixa que 

corresponde 

À zona terrestre de 

proteção Ou lagos 

Às margens  

E aos terrenos 

circundantes 

P
ar

a 
ef

ei
to

s 
d

o
 d

is
p

o
st

o
 

Albufeira

s de 

águas 

públicas 

Decorrente

s da 

construção 

De uma 

infraestrutura 

hidráulica, 

O regime é 

aplicável  

Às áreas a 

abranger 

pelas 

albufeiras 

de águas 

públicas 

A partir da 

data de 

classificaçã

o da 

albufeira, 

Independent

e/ de já ter 

ocorrido a 

construção 

da barragem 

respetiva 

E 

respetivas 

zonas 

terrestres 

de 

proteção 

 

 

Os objetivos a prosseguir do regime de proteção (quadro 20 e 21) carecem de 

ordenamento do território, logo carecem da elaboração de um instrumento de gestão 

https://dre.tretas.org/dre/252077/
https://dre.tretas.org/dre/252077/
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territorial adequado à respetiva situação. Por esta razão Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território - Gabinete da Secretária de Estado do Ordenamento do 

Território e das Cidades determinou a elaboração do Plano de Ordenamento da 

Albufeira Foz Tua, através do Despacho 8097/2011 de 7 de junho, ao abrigo do 1 e 2 

do artigo 46.º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei 

53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei 310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei 

58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei 56/2007, de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei 

316/2007, de 19 de Setembro, e pelo Decreto-Lei 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

 

Quadro 20 – Artigo 4.º do regime jurídico de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou 
lagos de águas públicas 

Objetivos 

do regime 

de proteção 

 

Disposições 

gerais 

C
o

n
st

it
u

em
 o

b
je

ti
v

o
s 

g
er

ai
s 

d
o

 r
eg

im
e 

d
e 

p
ro

te
çã

o
 

  

Proteger  
Os recursos 

hídricos 
Associados às 

Albufeiras,  
De águas 

públicas 
E 

valorizar 

Lagoas  

Ou lagos 

Garantir o bom estado Ecológicos Dos recursos hídricos  A preservar 

Proteger 

e 

valorizar 

O território 

envolvente 

Das 

albufeiras, 

lagoas ou 

lagos de águas 

públicas 

Com o 

fim de 

assegurar,  

A 

qualidade 

e 

quantidade 

Dos recursos 

hídricos 

E os 

ecossistemas 

aquáticos 

Garantir o desenvolvimento 
Do uso ou usos 

principais 

Das albufeiras, lagoas ou 

lagos de águas públicas 

Garantir 

Que as 

atividades 

secundárias 

Da albufeira de águas 

públicas 

Não 

comprometem 

O uso ou 

usos 

principais 

Harmonizar entre 

Si  Das albufeiras, 

lagoas ou lagos de 

águas públicas 
As diversas atividades 

secundárias 

Garantir  
A integridade 

da paisagem 
Associada 

Aos recursos 

hídricos 

Objeto de 

proteção 

Controlar as 

situações 

De degradação 

ambiental 

Que põem  
Em 

causa 

A qualidade dos 

recursos 

hídricos, 
Ou que possam vir 

a pôr 

Bem como 

promover 
A adoção de medidas adequadas 

A fazer cessar tais 

situações 

Garantir a 

segurança 
De pessoas e bens 

Em situações 

de risco 
Associado,  

A cheias  

E inundações 

Bem como 

prevenir 

Riscos  Decorrentes da 

utilização 

Da albufeira, lagoa ou lago 

de águas públicas Ou perigos 

 

 

 

 

 

 

https://dre.tretas.org/dre/105918/
https://dre.tretas.org/dre/113707/
https://dre.tretas.org/dre/113707/
https://dre.tretas.org/dre/167968/
https://dre.tretas.org/dre/192805/
https://dre.tretas.org/dre/192805/
https://dre.tretas.org/dre/217993/
https://dre.tretas.org/dre/218903/
https://dre.tretas.org/dre/218903/
https://dre.tretas.org/dre/246814/
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Quadro 21 – Artigo 5.º do regime jurídico de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou 
lagos de águas públicas 

Regime de 

proteção 

 

Disposições 

gerais 

Assegura a 

proteção 

Das 

albufeiras 

de águas 

públicas 

Incluindo os 

respetivos 

Leitos  

E margens 

Os terrenos 

integrados 

Na zona terrestre 

de proteção 

Após a sua 

classificação 

Das lagoas 

ou lagos 

de águas 

públicas 

Identificados 

no anexo i 

Incluindo os respetivos 
Leitos,  

E margens 

Bem como incluindo os 

respetivos 

Os terrenos integrados na 

zona terrestre de proteção 

A proteção 

das 

albufeiras 

de águas 

públicas 

Incluindo 

os 

respetivos 

Leitos e 

margens 

É também 

assegurada 

Sempre 

que tal se 

revele 

necessário,  

Em função 

dos 

objetivos de 

proteção 

específicos 

Dos 

recursos 

hídricos 

em causa 

Os terrenos integrados na zona terrestre 

de proteção 

Através de plano de 

ordenamento de albufeira de 

águas públicas 

A proteção 

das lagoas 

ou lagos de 

águas 

públicas 

Incluindo 

os 

respetivos 

Leitos e 

margens 

É também 

assegurada 

Sempre 

que tal se 

revele 

necessário,  

Em função 

dos 

objetivos de 

proteção 

específicos 

Dos 

recursos 

hídricos 

em causa 

Os terrenos integrados na zona 

terrestre de proteção 

Através de plano de ordenamento 

de albufeira de águas públicas 

Pode ser 

também 

assegurada 

Através de 

IGT 

Em 

conformidade 

com a Lei da 

água 

Sempre 

que tal se 

revele 

necessário,  

Em função 

dos 

objetivos de 

proteção 

específicos 

Dos 

recursos 

hídricos 

em causa 

E da sua 

relevância 

ambiental 

Através dos planos de 

ordenamento de áreas 

protegidas 
Sempre 

que 

aqueles se 

localizem 

 Integralmente dentro da 

sua área de intervenção,  

E dos planos de ordenamento 

da orla costeira 

E as 

entidades 

competentes 

assim o 

determinem 

No âmbito 

da 

elaboração, 

alteração 

ou revisão 

do IGT 

O regime 

de 

utilização 

estabelecida 

Apenas se 

aplica 

Às albufeiras, lagoas ou 

lagos de águas públicas 
Até à entrada em vigor do IGT 

Não sendo 

aplicável 

Às albufeiras de águas 

públicas 

Que, à data de entrada em 

vigor do presente RJ 

Disponham 

de IGT 
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Pretendia-se assim, prosseguir os objetivos enumerados no artigo 4.º e artigo 

5.º, bem como os consagrados no artigo 11.º do Decreto-Lei 107/2009 de 15 de maio 

e cumulativamente: 

 

 Assegurar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial dos 

recursos hídricos, definindo regras de utilização do plano de água e da zona 

terrestre de proteção envolvente da albufeira; 

 Definir regimes de salvaguarda do território, compatibilizando os diferentes 

usos e atividades existentes e ou a serem criados, que permitam gerir a área 

de intervenção do plano de acordo com a proteção e valorização ambientais e 

com as finalidades principais da albufeira; 

 Identificar as zonas do plano de água mais adequadas para a conservação dos 

recursos naturais e as zonas mais aptas para atividades de recreio e lazer, 

definindo a compatibilidade e a complementaridade entre as diversas 

utilizações; 

 Definir as cargas para o uso e ocupação do solo que permitam gerir a área 

objeto do plano numa perspetiva dinâmica e interligada; 

 Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista 

de gestão dos recursos hídricos quer do ponto de vista do ordenamento do 

território; 

 Planear de forma integrada a área envolvente da albufeira, correspondente à 

zona terrestre de proteção; 

 Garantir a integração das medidas consagradas na declaração de impacte 

ambiental do aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua, previstas para a área 

do POAFT, nomeadamente no que respeita ao turismo de natureza, náutico e 

de saúde e bem-estar e ao plano de ação do aproveitamento turístico das 

aldeias ribeirinhas; 



 

76 
 

 Garantir a articulação com outros instrumentos de gestão territorial, de âmbito 

nacional ou municipal, aplicáveis na área de intervenção, nomeadamente com 

o plano de bacia hidrográfica do Douro, atualmente em revisão. 

 

 

 

 

Figura 10 – Modelo do Território proposto pelo programa da albufeira Foz Tua 

 

 

 

Como entretanto o Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro foi revogado o plano 

de ordenamento especial de ordenamento do território teve qua adaptar à nova figura 

https://dre.tretas.org/dre/105918/
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tipificada para o efeito, programa especial de ordenamento do território, ao abrigo do 

disposto no artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio e ainda, em termos 

de avaliação estratégica ambiental ao abrigo dos critérios constantes do Decreto-Lei 

n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação. 

 O processo do programa ficou quase concluído, não tendo sido colocado em 

consulta pública e obviamente não foi publicado, logo é um programa sem eficácia. 

 Para finalizar esta tipologia de programas, acrescentamos que a entidade 

competente para o efeito, ainda não determinou a elaboração do respetivo programa. 

 Em qualquer um dos programas das albufeiras existe o dever de cumprir os 

objetivos do regime de proteção referido anteriormente, bem como existe o dever de 

articular as políticas territorialmente estratégicas com o PEARC. É aconselhável 

prosseguir as políticas de ordenamento do PAFT, sem prejuízo do dever do 

cumprimento das normas aplicáveis contidas no do regime jurídico de proteção das 

albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas 

públicas. 

 

  

 

 Figura 11 – Logotipo do Parque Natural Regional do Vale do Tua 
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 Não é necessário conhecer o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental 

para sentirmos que a construção de uma barragem hidroelétrica, independentemente 

da sua dimensão, nos trás vantagens a nível energético e que energia é essencial à 

vida, em sentido lato e em sentido restrito, também nos oferece impactos negativos. 

Assim, sucintamente, poderemos acrescentar que das compensações resultantes do 

estudo de avaliação ambiental resultou um documento denominado por Declaração 

de Impacto Ambiental (DIA). Consta, como medida de compensação resultante dos 

impactos negativos o Parque Natural Regional do Vale do Tua - PNRVT (figura 3 e 

11). Esta medida, não é impar, pois poderemos acrescentar que outras ações deste 

género acabaram por resultar no mixe do reconhecimento de um valor endógeno da 

biodiversidade, geologia, hidrologia e socioculturais preexistentes e modificado pela 

intrusão, como demonstra a existência do parque foi criado, legalmente, através 

Regulamento n.º 364-A/2013, de 24 de setembro. D.R. n.º 184, Série II, 

Suplemento Regulamento do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT)18. Ela 

ocupa territorialmente áreas pertencentes aos concelhos de Carrazeda de Ansiães, 

Vila Flor, Mirandela, Murça e Alijó, com uma extensão 24.767,46  ha. Por outro lado, 

o PNRVT, encontra-se inserido na rede envolvente do Parque Natural do Douro 

Internacional, o Parque Natural do Alvão, o Parque Natural do 

Montesinho e a Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo (figura 13 e 14), 

intercetando o monumento nacional e a respetiva zona especial de proteção (ZEP) e, 

obviamente inserida na rede nacional das áreas protegidas classificadas ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, encontrando-se assim sujeita às 

respetivas restrições, salvaguardas, proteções e promoções socioeconómicas, 

patrimoniais e culturais, a ponderar, explorar e implementar no próximo Plano19. 

                                                           
18  Ver  Regulamento n.º 364-A/2013. D.R. n.º 184, Suplemento, Série II de 2013-09-24 

Tem menções ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); a área do Parque Natural Regional 

do Vale do Tua, com sensivelmente 25.000 hectares, situa-se no Baixo Tua, entre os Distritos de Vila Real e 

Bragança, e abrange os Municípios de Alijó, Murça (margem direita do Rio Tua), Vila Flor, Carrazeda de Ansiães 

(margem esquerda do Rio Tua) e Mirandela. 

19 Extraído do site do ICNF 
O Parque Natural Regional do Vale do Tua (com cerca de 25.000 ha) caracteriza-se pela presença de serras 

e de imponentes cristas quartzíticas, zonas planálticas de relevo pouco acentuado e vales encaixados com vertentes 

declivosas, sobretudo nos troços finais dos rios Tua e Tinhela. 

O vale do Tua possui algumas das formações vegetais mais interessantes da Terra Quente, nomeadamente 

maciços de buxo, bosques com zelha e sobreirais com carvalho-cerquinho. Flora diversificada - 700 espécies da flora 

http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pndi
http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pndi
http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnal
http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnm
http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnm
http://www.icnf.pt/portal/ap/amb-reg-loc/pp-albuf-azibo
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2008.142&iddip=20081848
https://parque.valetua.pt/wp-content/uploads/2016/06/Cria%C3%A7%C3%A3o-ReGULAMENTO.pdf
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Por forma a termos a perceção da respetiva importância territorial, em si, em 

relação aos conjuntos dos concelhos fronteiriços, regionalmente e mesmo ao nível do 

país juntaram-se um conjunto de imagens espaciais (figuras 12 a 14). 

 

 

 

 

Figura 12 – Parque Natural Regional do Vale do Tua, respetiva inserção nos concelhos com incidência territorial e relação com 
Portugal continental. 

 

 

                                                           
vascular - com destaque para o endemismo Digitalis purpurea subsp. amandiana - e 400 da flora criptogâmica 

(briófitos e líquenes). 

No domínio da fauna foram até agora identificadas 943 espécies, sendo 744 de invertebrados terrestres, 15 de 

peixes, 12 de anfíbios, 20 de répteis, 123 de aves e 29 de mamíferos, das quais 14 de quirópteros (i.e. morcegos). 
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Figura 13 – Territorialização e listagem das áreas protegidas - RNAP 
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Figura 14 – Rede natura 
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Fi ura 15 – UOPG da Barragem de Vila Chã e do Polo de Desenvolvimento da Giesteira 

 

Teoricamente com Barragem de Vila Chã prendia-se implementar uma área de 

regadio. Ela foi classificada como albufeira de águas protegidas (quadro 18), sem 

previsão de poder vir a beneficiar do respetivo programa, contudo sujeita aos 

respetivos diplomas gerais aplicáveis a esta matéria. 

 As suas características básicas: 

 

 Construção em terra,  

 O conjunto de moinhos hidráulicos que a ladeiam,  

 A biodiversidade local, 

 E a proteção resultando do facto de pertencer ao sistema de 

abastecimento de águas supramunicipal, 
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Motivaram o atual PDM à elaboração de uma UOPG que que a valoriza-se e a 

protegesse, elevando assim o respetivo potencial de respeito e salvaguarda, que 

carece de nova ponderação.  

 

Quadro 22 – Ficha técnica da barregam de Vila Chã 

BARRAGEM DE ALIJÓ 
  

UTILIZAÇÕES - Abastecimento   

LOCALIZAÇÃO DADOS GERAIS 

Distrito - Vila Real 
Concelho - Alijó 
Local - Vila Chã 
Bacia Hidrográfica - Douro 
Linha de Água - Ribeira da Chã 

Promotor - INAG 
Dono de Obra (RSB) - INAG 
Projetista - Hidrotécnica Portuguesa 
Construtor - CPTP 
Ano de Projeto - 1985 
Ano de Conclusão - 1991   

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS CARACTERÍSTICAS DA ALBUFEIRA 

Área da Bacia Hidrográfica - 9 km2 
Precipitação média anual - 900 mm 
Caudal integral médio anual - 2920 x 1000 m3 
Caudal de cheia - 72 m3/s 
Período de retorno - 1000 anos 

Área inundada ao NPA - 180 x 1000m2 
Capacidade total - 1740 x 1000m3 
Capacidade útil - 1590 x 1000m3 
Volume morto - 150 x 1000m3 
Nível de pleno armazenamento (NPA) 
- 658,5 m 
Nível de máxima cheia (NMC) - 659,9 m 
Nível mínimo de exploração (Nme) 
- 640 m   

CARACTERÍSTICAS DA BARRAGEM DESCARREGADOR DE CHEIAS 

Aterro - Terra zonada 
Altura acima da fundação - 40 m 
Altura acima do terreno natural - 36 m 
Cota do coroamento - 660,9 m 
Comprimento do coroamento - 167 m 
Largura do coroamento - 6 m 
Número de banquetas a jusante - 1 
Fundação - Granitos alcalinos 
Volume de aterro - 352,4 x 1000 m3 

Localização - Margem esquerda 
Tipo de controlo - Sem controlo 
Tipo de descarregador - Canal de 
encosta 
Cota da crista da soleira - 658,5 m 
Desenvolvimento da soleira - 20,9 m 
Caudal máximo descarregado - 52 m3/s 
Dissipação de energia - Trampolim 

  

DESCARGA DE FUNDO 
 

Localização - Margem esquerda 
Tipo - Em conduta sob o aterro 
Secção da conduta - 1,0 m 
Caudal máximo - 2,5 m3/s 
Controlo a montante - Comporta plana 
Controlo a jusante - Howell-Bunger 
Dissipação de energia - Jato oco e fossas de erosão 
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Figura 16 - Cartograma das albufeiras e respetivas faixas de proteção 

Fonte: Processo da REN do PDM em vigor 
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Começamos a presente exposição, relativa a IGT, com o PROZED. Outras 

tentativas houve para elaborar planos regionais, logradas e/ou sem eficácia. O Plano 

Regional de Trás-os-Montes e Alto Douro abortou no início enquanto o Plano Regional 

da Região Norte (PROT N) estacou na consulta público. A falta de eficácia deste não 

obriga à sua ponderação obrigatória no entanto, estamos face a um trabalho 

desenvolvido que poderá servir de base ao raciocínio quanto 

 

 

 

 Onde estamos? 

Para onde nos queriam levar? 

Para onde queremos ir? 

Como lá chegar? 

 

 

 

Como desafio do questionar contínuo, numa dinâmica territorial, juntamos a 

presente reflexão ao presente Relatório: o modelo territorial proposta para a Região 

Norte – RN (figura 17), o modelo de mobilidade proposta (figura 18) e o modelo de 

mobilidade desejado, então, pela Câmara (figura 19). 
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Figura 17 - Modelo Territorial da RN, segundo o PROT-N 
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Figura 18 - Modelo das acessibilidades, segundo o PROT-N 
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Figura 19 - Modelo de acessibilidades da RN, segundo o município de Alijó, conforme participou à equipa de 
elaboração do PROT-N, como contributo 

 

 

  

Sectorialmente poderão existir uma panóplia de programas setoriais (quadro 

14). Eles interferem com outros programas e planos quando área de incidência 

coincide. Logo, a revisão do PDM deverá atender à respetiva dinâmica proposta, 

aceitando-os ou influenciando-os a alterarem-se. Contudo, neste Relatório 

apresentamos sucintamente a impotência pertinente neste território e outras tantas 

aguarelas sobre esses programas setoriais, em função da listagem de assuntos a 

programar. 
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Gráfico 4 – Posicionamento da GNR quanto às respetivas dependências. 

 

 

 

Começamos pelo Programa de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de 

Serviços de Segurança. Faz parte deste programa a conclusão de que o Posto de 

GNR de Alijó carecia de reformulação e eventual construção de um novo 

equipamento, dado que há décadas ocupam o velho edifício da Cadeia, remendado 

ao longo do tempo para as respetivas funções, não reunindo atualmente a respetiva 

dignidade para o desempenho das respetivas missão. Por esta razão foi celebrado 

um protocolo de colaboração entre o Ministério da Administração Interna e o Município 

de Alijó, destinado à construção de um novo edifício (equipamento). Este deu origem 

a uma suspensão parcial do PDM e a respetiva necessidade de elaboração do Plano 

de Pormenor dos Jardins Orgânicos, após análise da localização mais adequada para 

esse efeito. 
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Gráfico 5 - Modelo conceptual do risco natural (Zêzere et al. 1999, adaptado de Panizza, 1990) 

Fonte: PERIGOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS NO TERRITÓRIO DE PORTUGAL CONTINENTAL 

J.L. Zêzere; A.R. Pereira; P. Morgado 

Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa  

Palavras-chave: Perigos naturais, Perigos tecnológicos, Distribuição espacial, Portugal 
Continental. 

 

Prevenção e análise de riscos naturais - A articulação entre os Planos Diretores Municipais e os Planos Municipais de Emergência  

Rui Miguel Amaral Cabral de Frias  
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 2013 

Urbanismo e Ordenamento do Território 

 

 

  

O assunto Prevenção e Minimização de Riscos faz parte das preocupações dos 

programas setoriais como instrumento de gestão territorial, logo estas preocupações 

têm que ser ponderadas e vertidas nos planos territoriais, designadamente no plano 

diretor municipal. Assim, para começar a demonstração da evidência desta temática, 



 
 

 

91 
 

referimos que existem inúmeros estudos setoriais, académicos, entre outros, que, sem 

exceção tipificam a tipologia de riscos (quadro 23, 24 e 25 e figura 20). 

 

 

Quadro 23 – tipificação de riscos 

Tipologia de riscos 

Riscos naturais  

Inundações e cheias 

Secas 

Onda de calor 

Vaga de frio 

Nevão 

Sismo 

Tsunami 

Erupção vulcânica 

Movimento de massa de vertentes 

Erosão costeira 

Trovoadas e tornados,  

Outros fenómenos meteorológicos adversos. 

Riscos tecnológicos 

Acidente de tráfego 

Acidente no transporte de matérias perigosas 

Colapso de estruturas 

Rutura de barragens 

Acidente industrial 

Emergência radiológica 

Incêndio em edifícios e habitações 

Riscos mistos 
Origem Humana 

Causa naturais 
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Quadro 24 – Tipificação dos riscos naturais  

Riscos naturais   

Atmosféricos/Climatológicos 

Furacões 

Ciclones 

Tornados 

Tempestades 

Trovões 

Chuvas 

Secas 

Calor extremo 

Frio extremo 

Endógenos 

Terramotos,  

Vulcões 

Tsunamis 

Exógenos 

Erosão 

Movimentos de massa 

Cheias e inundações 

Assoreamento 
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Quadro 25 – Tipologia de riscos com incidência significativa em Portugal Contineltl (Fonte: Gaspar (Coord.) 2004) 

Fonte: Prevenção e análise de riscos naturais - A articulação entre os Planos Diretores Municipais e os Planos Municipais de 

Emergência  
Rui Miguel Amaral Cabral de Frias  
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 2013 

Urbanismo e Ordenamento do Território 
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Figura 20 – Extraída Prevenção e análise de riscos naturais - A articulação entre os Planos Diretores Municipais e os Planos Municipais de 

Emergência  

Rui Miguel Amaral Cabral de Frias  
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 2013 

Urbanismo e Ordenamento do Território 
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Se observarmos as tipologias podem-nos parecer que não faz sentido 

perdermos tempo, entre outras razões, porque nos parecem demasiadamente 

naturais ou demasiadamente resultantes da ação do homem, ou mais 

adequadas às funções da Proteção Civil. É óbvio que estamos em presença de 

verdades de La Palice acompanhadas de outras essências de fundo.  

 

 

  

Gráfico 6 – Equilíbrio entre o conhecimento  

 

 

 A ação do homem está associada às formas como usamos e ocupamos o solo, 

porque está demostrado que os fenómenos naturais também respondem à fadiga dos 

nossos usos e costumes e respetivas formas de considerarmos o solo, a água, o ar 

como elementos infinitos (gráfico 7 e figuras 21 a 23), desprezando a sua 

vulnerabilidade que dão origem a fenómenos exponencias de tragédias naturais. 

Ação 
Prevenção e 

minimização de 
riscos

Proteçõ civil
Conhecimento 

do riscos e 
perigosidade



 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 7 - Extraída Prevenção e análise de riscos naturais - A articulação entre os Planos Diretores Municipais e os Planos 

Municipais de Emergência  

Rui Miguel Amaral Cabral de Frias  
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 2013 

Urbanismo e Ordenamento do Território 
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Figura 21 - Extraída Prevenção e análise de riscos naturais - A articulação entre os Planos Diretores Municipais e os Planos Municipais de 
Emergência  

Rui Miguel Amaral Cabral de Frias  

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 2013 
Urbanismo e Ordenamento do Território 
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Figura 22 - Extraída Prevenção e análise de riscos naturais - A articulação entre os Planos Diretores Municipais e os Planos Municipais de 

Emergência  

Rui Miguel Amaral Cabral de Frias  
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 2013 

Urbanismo e Ordenamento do Território 
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Figura 23 - Extraída  

Fonte: PERIGOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS NO TERRITÓRIO DE PORTUGAL CONTINENTAL 

J.L. Zêzere; A.R. Pereira; P. Morgado 

Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa  
Palavras-chave: Perigos naturais, Perigos tecnológicos, Distribuição espacial, Portugal 

Continental. 

 

  

 A consciencialização mundial deste fenómeno quanto à utilização do solo, água 

e ar, bem como das fontes energéticas no âmbito de várias políticas convergentes, 

designadamente do conceito do desenvolvimento sustentável, têm dado origem à 

diminuição, ou mesmo inversão, de alguns deste efeito nefastos.  

 Na dissertação citada de Rui Miguel Amaral Cabral de Frias, na Dissertação 

para obtenção do Grau de Mestre em Urbanismo e Ordenamento do Território, aqui 

citado anteriormente, apresentou no modelo de trabalho a relação próxima e respetiva 

necessidade de articulação entre o PDM e os Planos Municipais de Emergência - PME 

(gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Modelo de trabalho da análise de riscos e os planos territoriais 
Extraída Prevenção e análise de riscos naturais - A articulação entre os Planos Diretores Municipais e os Planos Municipais de 

Emergência  

Rui Miguel Amaral Cabral de Frias  
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 2013 

Urbanismo e Ordenamento do Território 
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Estamos assim em presença de um setor tão importante?  

Alijó não corresponde apenas a um pequeno espaço no planeta?  

Sim, porque: 

 

 Um gesto poderá fazer toda a diferença 

 Estes dois estudos enumerados não são únicos 

 Alijó possui três albufeiras que, por um lado podem regular as inundações, por 

outro existe o risco da rotura da barragem, dependentes de um plano que deve 

ser transposto no PDM, bem como demais caprichos que o domínio hídrico 

tem. 

 As ondas de calor e de frio, os ventos, trovoadas, granizos… carecem de 

medidas de ordenamento a montante, que mitigam e estão relacionadas com 

o ordenamento do território, e a jusante.  

 A segurança contra incêndios em solo rústico, já plasmada no atual PDM. 

 Outros atos como as salvaguardas contidas na REN 

 Movimento de massa de vertentes, tão importante para o ADV 

 

O último item, movimento das massas vertentes, tem provocado o derrame de 

muita tinta, em particular no Douro. O interesse do ordenamento do território nesta 

matéria deu origem a um protocolo de cooperação entre a CCDR-N e a Universidade 

Lusófona, na prossecução da sustentabilidade vitivinícola de encosta nas regiões do 

Douro e Duero, tendo como parceiros o IVDP, CCDR-N, DRAPN, UTAD, e Instituto 

Tecnológico Agrário de Castela Leão (ITACyL). O título Cartografia de 

Sustentabilidade a Movimentos de Vertentes na Região Demarcada do Douro é 

esclarecedora, no entanto, como reflecção vamos juntar um conjunto de imagens 

(figuras 24 a 32). O trabalho foi elaborado por Carlos Bateira (coordenador), Luciano 

Martins, Mónica Santos e Susana Pereira no ano de 2011. 
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Figura 24 – Hipsometria métrica da RDD 

Fonte: Cartografia de Sustentabilidade a Movimentos de Vertentes na Região Demarcada do Douro 
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Figura 25 – Declivosidade da RDD 

Fonte: Cartografia de Sustentabilidade a Movimentos de Vertentes na Região Demarcada do Douro 
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Figura 26 – Geologia da RDD 

Fonte: Cartografia de Sustentabilidade a Movimentos de Vertentes na Região Demarcada do Douro 
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Figura 27 - Precipitação média anual na RDD 

(Fonte: Cartografia de Sustentabilidade a Movimentos de Vertentes na Região Demarcada do Douro) 

 

Figura 28 – Número de Dias com a precipitação do ano na RDD 

(Fonte: Cartografia de Sustentabilidade a Movimentos de Vertentes na Região Demarcada do Douro) 
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Figura 29 – Temperatura média diária na RDD 

Fonte: Cartografia de Sustentabilidade a Movimentos de Vertentes na Região Demarcada do Douro 
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Figura 30 – Usos do Solo na RDD 

Fonte: Cartografia de Sustentabilidade a Movimentos de Vertentes na Região Demarcada do Douro 

 

 

 

 

 O PDM em vigor, em termos de perigosidade e riscos elaborou a avaliação 

estratégica ambiental, elaborou as cartas da REN, RAN absorveu as normas do PIOT-

ADV, bem como elaborou a carta de risco e perigosidade relativa aos incêndios no 
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espaço rústico. Também em termos do ordenamento do território foram concebidas 

normas contidas no regulamento que salvaguardam muitas das políticas descritas, 

como mitigação de ações no uso dos solos. Contudo, atendendo aos elementos 

lançados existe o dever de ponderar outros elementos por forma a criar uma estratégia 

de governança conjunta, PDM e PME e que envolva os utilizadores do território. Para 

este efeito também que terão que ter em conta: 

 

 

 

Figura 31.- Carta Geológica do concelho de Alijó  

Fonte: Estudo da REN do PDM em vigor 
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Figura 32 - Cartograma das áreas com risco de erosão 

Fonte: Estudo da REN do PDM em vigor 
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A Estratégia Nacional para uma Proteção Civil20 Preventiva define cinco objetivos 

estratégicos, alinhados com as prioridades do Quadro de Sendai, designadamente: 

a) Fortalecer a governança na gestão de riscos; 

b) Melhorar o conhecimento sobre os riscos; 

c) Estabelecer estratégias para redução de riscos; 

d) Melhorar a preparação face à ocorrência de riscos; 

e) Envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos. 

 

Que resultaram nos seguintes objetivos: 

 

Os 5 Objetivos Estratégicos (OE) considerados são: 

OE 1 - Fortalecer a governança na gestão de riscos: A governança a nível local e 

nacional assume uma importância extrema para a gestão do risco, em ordem a obter 

uma visão robusta, coordenada e plurissetorial, que envolva todas as partes 

interessadas. Por este motivo, reforçar a governança na gestão do risco catalisa os 

mecanismos de colaboração e parceria entre as entidades com competências na 

redução do risco, potenciando a implementação e boa execução de instrumentos de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e reabilitação; 

OE 2 - Melhorar o conhecimento sobre os riscos: As políticas e ações a implementar 

para a gestão do risco devem estar baseadas no conhecimento sobre os perigos 

existentes e sobre o grau de vulnerabilidade dos elementos que a eles estão expostos. 

Tal conhecimento deve ser potenciado quer em sede de avaliação do risco (de modo 

a obter uma adequada caracterização que permita o desenvolvimento das medidas 

mais apropriadas de preparação e resposta) quer nos processos de avaliação de 

                                                           
20 Resolução de conselho de Ministros 160/2017 de 30 de novembro. 



 
 

 

111 
 

danos (por forma a obter um registo sistemático de eventos que incorpore também os 

ensinamentos obtidos em anteriores acidentes graves e catástrofes); 

OE 3 - Estabelecer estratégias para redução de riscos: Os investimentos em iniciativas 

de redução de riscos, de natureza imaterial ou estrutural, são essenciais ao aumento 

da resiliência coletiva (comunidades). Tais investimentos, desde que articulados numa 

estratégia integrada, têm o potencial direto para contribuir para a salvaguarda de vidas 

e para a redução de perdas (quer pela redução da probabilidade de ocorrência, quer 

por força da diminuição da exposição ao risco), bem como para a facilitação de 

operações de reabilitação em áreas afetadas por acidentes graves e catástrofes; 

OE 4 - Melhorar a preparação face à ocorrência de riscos: O crescente aumento da 

exposição da população ao risco, conjugado com as lições aprendidas em 

emergências recentes, enfatiza a necessidade de reforçar as ações de preparação 

que permitam obter um conhecimento antecipado dos eventos gravosos, desencadear 

as operações de resposta e assegurar o oportuno aviso da população. Para tal, será 

relevante apostar quer no desenvolvimento integrado de sistemas de monitorização, 

alerta e aviso quer na permanente adequação dos instrumentos de planeamento 

destinados a organizar a resposta; 

OE 5 - Envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos: O conhecimento dos riscos 

com que os cidadãos coabitam e da melhor forma que estes podem utilizar para se 

preparar (incluindo a correta interpretação dos sinais de aviso e a adoção de condutas 

de autoproteção adequadas) constitui uma ferramenta indispensável para a 

minimização dos efeitos de acidentes graves e catástrofes. Neste particular, as 

crianças e os jovens constituem-se como grupo-alvo a privilegiar no quadro dessa 

consciencialização, contribuindo de forma sustentada para a promoção e 

interiorização de uma cultura de segurança. 

 

 

O setor do ambiente é transversal a todos os outros setores no âmbito do uso 

e ocupação do solo, designadamente quanto às respetivas atividades implementadas 

ou a implementar, razão pela qual é tão importante ponderamos cada uma delas, 

tendo em atenção à avaliação estratégica ambiental, bem como ao mapa de ruído. 
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Fonte: Elaboração GETER – UTAD, 2005 © 

Fig. 14 Riscos Naturais

 

Figura 33 - Riscos naturais, extraído dos estudos do PDM em vigor 
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Figura 34 - Cartograma dos leitos dos cursos de água 

Fonte: Estudo da REN do PDM em vigor 
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Figura 35 - Hierarquização das linhas de festo 

Fonte: Estudo da REN do PDM em vigor 
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Alijó é um concelho que possui uma área territorial rica e preenchida de uma 

rede espessa de linhas de água, ribeiras e ribeiros já consagrados nas servidões e 

restrições de utilidade pública e complementadas pelas normas aplicáveis nas 

respetivas albufeiras que alimentam (figuras 34 e 35). Este recurso endógeno, inserido 

no âmbito da REN e domínio Hídrico é conhecido e vem acompanhado de riscos, 

porque carecem de cuidados, bem como de muitas outras oportunidades que poderão 

enriquecer quer a atividade económica, quer a atividade de lazer entre outros, tais 

como a proteção civil. O atual PDM contemplou, no respetivo normativo restrições na 

utilização do solo. 

 

 A conservação da natureza e da biodiversidade ganhou um reforço com a 

constituição do Parque Natural Regional do Tua, que tem que ser vertido no PDM, 

podendo algumas das suas disciplinas serem difundidas pelo território.  

 

O atual Plano consagrou: 

 

 

 Em termos de ordenamento: 

o Espaços Naturais (quadro 26) 

o Espaços Verdes de Proteção e Salvaguarda (quadro 27) 

o Espaços Verdes de Enquadramento (quadro 28) 
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Quadro 26 – Artigo 46 do regulamento do PDM 

Regime 
do 
Espaço 
Natural 

São 
interditos 

Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural 

Instalação de povoamentos florestais que não os 
indicados pelo Plano de Ordenamento Florestal 
do Douro para a sub-região homogénea 
respetiva,  

Devendo ser privilegiada a 
plantação das espécies 
consideradas prioritárias 

Alteração da morfologia das margens ao longo 
dos cursos de água  

E destruição parcial ou total da 
vegetação lenhosa ribeirinha 

Instalação de indústrias poluentes  E atividade industrial extrativa 
do domínio privado 

Qualquer 
atividade que 
comprometa a 
qualidade  

 Ar,  

Nomeada/ 

Depósitos de resíduos sólidos,  

Água  

Sucatas,  

De inertes  

E de materiais de qualquer 
natureza  

 Solo Ou o lançamento de efluentes 
sem tratamento prévio 
adequado  

Ampliação de edifícios em valor superior a 30 % da área bruta do existente, sendo a 
ampliação efetuada num só piso adaptado à cota natural do terreno 

Construção de 
novas 
edificações,  

Com 
exceção 

Instalações de apoio à atividade agrícola,  

Destinadas à criação e abrigo 
de animais  

Nos termos do 
estabelecido no 
artigo 39.º 

 

Quadro 27 – Artigo 62 do regulamento do PDM 

Espaços 

verdes de 

proteção e 

salvaguarda 

Correspondem às áreas mais 

sensíveis do ponto de vista 

ecológico que apresentam 

características que as tornariam 

suscetíveis de serem integradas  

 REN,  

Onde se incluem os leitos dos cursos de 

água  

E zonas 

envolventes  

Áreas de máxima 

infiltração,  

RAN 

 Áreas declivosas  Declives superiores a 30 % 

Aplica-se o regime 

estabelecido  
Regime dos espaços naturais 

Ou seja o regime da categoria de uso 

do solo Espaço Naturais 

Admitem-se 

ainda  

 Obras 

necessárias à 

sua adaptação a 

áreas verdes e 

de utilização 

coletiva,  

Admitem-se as 

obras inerente à 

sua manutenção, 

construções 

necessárias 

como apoio ao 

seu uso e 

vivificação, 

como  

Sanitárias 

Pequenos quiosques,  

Bar,  

Esplanadas 

Coretos 

Podendo ainda ser 

complementadas 

com instalações 

de apoio 

Desportivas 

De recreio  

E lazer  

Onde é 

condicionada a 

circulação 

automóvel 

E desde 

que  

Não sejam postos em 

causa os sistemas 

ecológicos em presença 
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Quadro 28 – Artigo 63.º do regulamento do PDM 

Espaços verdes 

de 

enquadramento 

Correspondem  

A áreas de 

enquadramento dos 

principais 

elementos 

estruturantes dos 

aglomerados 

urbanos 

 Infraestruturas viárias  

Linhas 

de água,  

Criando a transição entre as áreas verdes de 

proteção  

Áreas urbanizadas  

Simples/, 

pequenas 

parcelas sem 

aptidão para a 

edificação as 

Por razões essencialmente 

topográficas  

Por razões essencialmente 

paisagísticas 

Condicionantes 

É interdito o loteamento urbano 

Admite-se a ampliação das 

edificações preexistentes  

Até 0,5 vezes a área bruta de construção 

Existente e até ao máximo global de 250 m2 

É proibida 

A descarga de entulho e a instalação de lixeiras,  

Parques de sucata e depósitos de materiais de construção  

Parques de combustíveis 

É interdita  

A destruição do solo vivo  

Destruição do coberto vegetal  

E o derrube de árvores 

Excetuam-se 

Infraestruturas 

públicas,  
Nomeada  

Redes de água,  

Redes saneamento,  

Redes eletricidade,  

Redes telefone,  

Redes gás  

Redes rodoviárias 

Projetos  

Valorização ambiental  A submeter a prévia 

aprovação da Câmara 

Municipal 
Valorização paisagística,  

Construções com fins de usos de interesse público,  

Adaptação a 

espaços 

verdes e de 

utilização 

coletiva  

Admitem-se as obras 

inerente à sua 

manutenção, 

construções 

necessárias como 

apoio ao seu uso e 

vivificação, como  

Sanitárias,  

Pequenos quiosques,  

Bar 

Esplanadas 

Coretos 

Podendo ainda ser 

complementadas com 

instalações de apoio 

Desportivas 

Recreio e lazer 

É condicionada 

a circulação 

automóvel 

 

 

 Programação e execução do Plano (anexo 2) 

o UOPG 1 — Plano de Pormenor do Senhor de Perafita  

 Salvaguardar, valorizar e potenciar o património edificado e o 

regime florestal existente  

o UOPG 6 — Plano de Pormenor da Barragem de Vila Chã (quadro 29) 

o UOPG 10 — Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos (quadro 30) 
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o UOPG 16 — Plano de Pormenor António Manuel Saraiva — Pinhão21  

 

Quadro 29  - Extrato do Artigo 72.º do regulamento do PDM (UOPG 6) 

Plano de 

Pormenor 

da 

Barragem 

de Vila 

Chã 

Objetivos a 

contemplar 

nos termos de 

referência 

Potenciar os recursos endógenos 

Promover políticas ambientalmente corretas de acordo com o regime jurídico 

vigente, uma vez que se trata de uma albufeira de utilização protegida, por 

forma a proteger as águas da albufeira 

Criar um espaço económico e de lazer integrado no ecossistema existente, 

baseado na sustentabilidade ambiental 

Promover as 

águas da 

albufeira, através 

da implementação 

de usos 

compatíveis 

Nomeadamente 

Promoção e regulação da pesca 

Proteção, promoção e manutenção 

do estado de conservação 

favorável de habitats naturais e de 

espécies da flora e da fauna 

Valorização, inventariação e 

integração do património edificado 

existente 

Regime de 

elaboração 

A elaborar em parceria com o INAG as intervenções deverão ser precedidos 

da elaboração de Plano de intervenção no espaço rural de acordo com o 

definido no regime jurídico vigente, para esta modalidade específica de Plano 

de Pormenor 

Disciplina de 

ocupação 

transitória 

Enquanto não entrar em vigor o PMOT para estas áreas, a sua disciplina de 

ocupação rege-se pelo estabelecido no PDM 

 

 

Quadro 30 - Extrato do Artigo 72.º do regulamento do PDM (UOPG10) 

Plano de 

Pormenor 

dos Jardins 

Orgânicos 

Objetivos  

Através da discriminação positiva da REN e RAN,  

Em função do desafogo do solo e da criação de um jardim orgânico, baseado 

na botânica autóctone do concelho de Alijó,  

Em torno da linha de água existente, rematar o núcleo urbano existente,  

Melhorar a sua coerência urbana num enquadramento mais abrangente;  

Integrar os equipamentos existentes nesta área (desportivos, Centro de Saúde, 

Mercado, atual espaço da Feira);  

Salvaguardar as características intrínsecas do solo concretizado no espaço 

verde e de utilização coletiva ao longo da linha de água existente,  

Reabilitar as traseiras urbanas com a criação da nova área de habitação, 

comércio e serviço 

Parâmetros 

urbanísticos 

A tipologia dos edifícios será diversificada com a altura máxima da fachada 

de 15 metros exceto nas traseiras urbanas dos edifícios situados na Avenida 25 

de Abril onde se respeitará a dominância de altura das fachadas existentes; o 

índice de utilização do solo é de 1,0; a adotar como critério de perequação 

Regime 
A urbanização e edificação deverão ser precedidas da elaboração de Plano de 

Pormenor 

  

                                                           
21 Em conformidade com o POARC 
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A acessibilidade em Alijó, em termos de transportes pode, em tese, ser 

assegurada através da via rodoviária, ferroviária, fluvial e aérea.  

 

 

Figura 36 – PRN 2000 



 

120 
 

 

Figura 37 – PRN 2000 defendido pelo Plano 

Extraído da Proposta do PDM em vigor: Quadro 3 - Plano Rodoviário Nacional  

Fonte: EP Estradas de Portugal S.A., 2008 
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Figura 38 – Enquadramento de Alijó na rede rodoviária, segundo a fonte dos estudos do PDM, em vigor (antes da 
construção do IC5) 

 

 

Figura 39 - Enquadramento de Alijó na rede rodoviária, segundo a fonte dos estudos do PDM, em vigor (após da construção 
do IC5 que demonstra ao importância da ligação Pópulo A7) 
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A mobilidade rodoviária está presa à rede concebida pelo Plano Rodoviário 

Nacional - PRN 2000 – (figura 36 a 39). Segundo este, Alijó estaria pendurado na 

A4, embora na realidade o IC5 deveria ajustar-se à continuidade da A7, tendo sido 

interrompida no pequeno troço entre Vila Pouca de Aguiar e Pópulo. Foi esta a razão 

que levou a Câmara de Alijó propor a proposta de acessibilidade constante na figura 

19, 37 e 39, conforme ajustamento previsto pela entidade competente no ano de 

2008. Alerta-se para o Decreto-Lei 100/2018 de 28 de novembro que pretende 

transferências das competências de titularidade, a integrar no domínio público 

municipal: 

 

 

 Dos troços de estradas e dos equipamentos e infraestruturas neles 

integrados, localizados nos perímetros urbanos, 

 Dos troços de estradas desclassificadas pelo Plano Rodoviário Nacional e os 

troços substituídos por variantes ainda não entregues através de mutação 

dominial por acordo entre a Infraestruturas de Portugal, S. A. 

 

 

Esta rede encontra-se complementas pelas outras estradas e pelas 

estradas regionais: 

 

 ER15: Pópulo – Murça (EN12)  

 ER322: Sabrosa – Alijó (EN 212)  

 ER322-3:Favaios – Pinhão  

 ER323:Pinhão – EN222  
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Existe ainda a rede municipal. Neste tipo de rede, por estarmos em presença 

de um território de baixa densidade, os seguintes meios de transportes: 

 

 Algumas carreiras regionais, 

 Transportes escolares, 

 Táxis 

 Mobilidade própria. 

 

Faz parte do senso comum que o transporte ferroviário é menos oneroso e é 

mais amigo do ambiente. Este meio de transporte que revolucionou a mobilidade 

em termos de transportes em todo o mundo e em Portugal, foi fomentado através 

da implementação dos planos de melhoramento do seculo XIX, têm vindo a 

definhar, porque outros meios de transporte se sobrepuseram e por outras políticas 

introduzidas em termos de mobilidade (figura 38), da mesma forma que este 

derrubou o transporte fluvial, pela minimização do perigo de pessoas e bens e 

diminuição drástica do tempo. 
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Figura 40 – O definhar do transporte ferroviários entre 1974 e 2015 

 

O movimento cívico da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial 

(LADPM) lançou uma petição pública em 2019 que entregou na Assembleia da 

República. Esta pretendia: 
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Que fosse contemplado na versão final do Programa Nacional de 

Investimentos (PNI) 2030, ou em outro instrumento público adequado, o 

investimento na reabertura, requalificação e modernização de toda a Linha do 

Douro, até Barca d’ Alva. Que o seja com carácter de primeira prioridade e com 

proporcionada dotação financeira. E que o seja em articulação com o Governo de 

Espanha e a autonomia de Castela e Leão, de modo a que seja também assegurado 

o investimento na ligação entre Barca d’ Alva e La Flente de San Esteban, na 

província de Salamanca. 

 

Baseando-se nos seguintes prossupostos: 

 

1. A Linha do Douro conta com já quase um século e meio de história. 

 

O esforço financeiro da construção do caminho-de-ferro do vale do Douro 

representou a enorme vontade que a burguesia mercantilista da cidade do Porto 

dos fins do século XIX tinha em expandir os seus mercados para o interior da 

Península Ibérica, nomeadamente para as regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro 

e para as terras de Castela e Leão, à qual se juntava o interesse dos produtores do 

vinho do Porto em ver a exportação dos seus produtos escoada não apenas pelo 

rio. 

 

2. A ligação internacional foi encerrada a 1 de janeiro de 1985 e o lanço entre 

Pocinho e Barca d´Alva fechou em 18 de outubro de 1988. 

 

3. Em 2007, pela iniciativa de 28 municípios da região, foi criada a Comissão para 

a Revitalização da Linha do Douro. 

 

4. A empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. tem preparado, desde setembro de 

2016, um importante estudo, intitulado “Linha do Douro, Troço Ermesinde – Barca 

D’Alva e ligação a Salamanca, Análise de Intervenções na Infraestrutura 

Ferroviária”. 

 

4.1. A linha do Douro desenvolve-se ao longo de 191 km – de Ermesinde a Barca 
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D’Alva, Fronteira – onde existe, existia, uma ligação internacional à rede 

ferroviária espanhola e, em particular ao AVE, via Salamanca, com ligações a 

Madrid e a Irún/Hendaya. O seu posicionamento geográfico confere-lhe um 

interesse estratégico, permitindo uma ligação mais direta desde Leixões à 

fronteira com Espanha, obviando o congestionamento de outras linhas nacionais, 

nomeadamente a Linha do Norte, entre o Porto e Aveiro, e a da Beira Alta, e com 

perfil adequado ao transporte de mercadorias e pessoas. 

As implicações e oportunidades também se verificam no transporte de minério das 

minas de Moncorvo para o porto de Leixões e para as Astúrias. 

“Paradigma esse (decorrente da reabertura da ligação ferroviária internacional 

por Barca d’Alva) que permite encurtar a distância e o tempo de viagem do 

porto de Leixões à região de Castela-Leão em Espanha, nomeadamente às 

plataformas industriais e logísticas de Salamanca, Madrid, Valladolid, León, 

Burgos, Oviedo, Miranda de Ebro e Vitória-Gasteiz, abrindo-se novas 

oportunidades de negócio que permitirão expandir o hinterland daquela 

infraestrutura portuária.22 

 

4.2. O turismo é uma valência que ganha argumentos novos e bastante reforçados. 

Pode de certo modo afirmar-se que, no turismo do Vale do Douro, “a oferta cria a 

sua própria procura”. 

 

“Por sua vez, o desenvolvimento do sector turístico verificado nos últimos anos na 

região do Douro vinhateiro confere um novo paradigma a esta infraestrutura 

ferroviária que deve ser entendido e enquadrado (...) juntamente com a 

navegabilidade do Douro”. 

“No que ao transporte de passageiros se refere, uma infraestrutura moderna, 

eficiente e segura permite aumentar de forma decisiva a acessibilidade ao interior 

norte, nomeadamente aos concelhos que se distribuem ao longo do vale do rio 

Douro, e com a materialização da ligação internacional, permite enquadrar a linha 

do Douro entre dois importantes polos geradores de tráfego dotados de 

infraestruturas de transporte relevantes, tais como o Aeroporto Francisco Sá 

                                                           
22 Diminuição da distância e do tempo de percurso, logo ganhos ambientais. 
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Carneiro e o Terminal de Passageiros do porto de Leixões, no Porto, e a estação 

(ligação) do AVE em Salamanca, permitindo criar um eixo turístico de excelência, 

constituído por quatro destinos classificados pela UNESCO como Património da 

Humanidade: Porto, Douro Vinhateiro, Gravuras Rupestres do Vale do Côa e 

Salamanca.” 

“No que ao turismo respeita, importa ainda referir que o Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro através da oferta Iow cost aí existente e o Terminal de Cruzeiros do porto 

de Leixões, ambos no Porto, e a existência de uma estação (ligação) do AVE em 

Salamanca que dista cerca de 1h36 de Madrid, colocam a região entre dois polos 

geradores de viagens turísticas que poderão potenciar a procura e abrir novas 

oportunidades no setor do turismo.” 

 

4.3. A linha do Douro dá, dava, acesso a quatro linhas de via estreita…23 

4.4. Reativação das Minas de Moncorvo 

4.5. O troço Pocinho – Barca d’Alva – Fronteira (Km 171,5 – Km 200) 

 

A sua proposta foi acarinhada pela UE num programa que estudou as linhas 

férreas interfronteiriças a reabilitar devido à respetiva sustentabilidade 

socioeconómica, tendo sido posicionada em segundo lugar em 48 linhas ferroviárias 

avaliadas. Embora já tenha sido publicitado pelo Governo não a considerar 

prioritária relativamente a outras interligações ibéricas, cabe aos municípios, em 

termos das suas Comunidades Intermunicipais, utilizando também os instrumentos 

de gestão territorial que dispõem, designadamente os PDM para, se assim o 

entenderem, lutarem por esta “mais-valia”. Para reflexão deste valor estratégico à 

escala global, Europeu, Nacional, Regional e Local juntam-se um conjunto de 

imagens (figura 41 a 48) 

 

 

                                                           
23 Diminuição da coesão territorial. 
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Figura 41 – Fluxos integrdos de bens entre Portugal e o Centro da Europa 

Fonte: Confederação empresarial de Portugal (2015) – Logística em Portugal 

 

 

Figura 42 – Hipotética rota rodovíária  e ferroviária de Portugal com o centro da Euarpa que deixa em aberto outras 
alternativas qe merecem ponderação 

Fonte: Confederação empresarial de Portugal (2015) – Logística em Portugal 
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Figura 43 -Hipótese: Estará este sistema logistico incompleto? 

Fonte: Confederação empresarial de Portugal (2015) – Logística em Portugal 
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Figura 44 – Não merecerá a linha do Douro uma oportunidade pelo menos de passageiros? 

Fonte: Confederação empresarial de Portugal (2015) – Logística em Portugal 

 

Figura 45 – “Porto/Salamanca/Irun”seriam pais próximos se… 

Fonte: Rede ferroviária de bitola europeia e a competitividade económica – Um risco Histórico 
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Figura 46 – Malha da rede ferroviária prospetivada em 2003 

Fonte: Rede ferroviária de bitola europeia e a competitividade económica – Um risco Histórico 
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Figura 47 – A rede ferroviária prospetivada em 2012 
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Figura 48 – A cooperação transfronteiriça carece mobilidade 
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No Douro o transporte fluvial foi intenso até à chegada do comboio, quer ao 

nível do transporte de pessoas e bens, designadamente o vinho. O fluxo regressou 

com o turismo.  

 

Quanto ao transporte aéreo referimos que Alijó possui um aeródromo, 

integrado na respetiva rede: 

 

 Aeródromos Principais:  

 Beja; 

 Braga;  

 Bragança;  

 Castelo Branco;  

 Chaves;  

 Coimbra;  

 Évora;  

 Faro  

 Fátima; 

 Lisboa (turismo);  

 Portalegre;  

 Viseu. 

 Aeródromos secundários:  

 Albufeira;  

 Alijó;  

 Amareleja;  

 Covilhã;  

 Elvas  

 Figueira da Foz;  

 Gavião;  

 Lagos;  

 Lousã;  

 Macedo Cavaleiros;  

 Mirandela;  
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 Portimão;  

 Santa Cruz;  

 Sines, Valença; 

 Viana do Castelo;  

 Vila Real. 

 

Este, quer a nível nacional, como a nível municipal já sofreu diferentes 

interpretações estratégicas que poderão carecer de ponderação (figura 49 a 51).  

 

Figura 49 - Dinâmica da rede de aeródromos em Portugal  
Aeródromos do Continente: metodologia de análise de descritores para o seu planeamento, INSTITUTO SUPERIOR DE 

ENGENHARIA DE LISBOA 

(fonte: LUÍS MANUEL GARCIA RIBEIRO FERREIRA (2013), 
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Figura 50 – Mobilidade na “ADV e a Região Administrativa dos concelhos” 

Fonte: Relatório do Plano, orientações estratégicas 
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Figura 51 – A centralidade de Alijó no Douro 

 

 Ainda, no âmbito da mobilidade poderemos citar outras formas de comunicar 

que devido à revolução do TIC podem corresponder a um novo mundo de transportes. 

Assim, acrescenta-se que existem mais antenas de comunicação e rede fibra. 

 

 Em termos de energia e recursos geológicos podermos citar novamente a 

Barragem de Foz Tua que trouxe valor acrescentado para o país em termos 

energéticos.  
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Durante muitas décadas esquecemo-nos do valor económico e ambiental 

que as florestas representam na nossa vida cotidiana. Os planos citados até 

momento estudaram os habitats, os ecossistemas … e as florestas. Das sinergias 

aplicadas resultaram muitas recomendações e regulamentação, pouco eficaz, por 

surdez ao bom senso que não conseguiu atingir o senso comum. Acordamos 

porque os flagelos dos fogos têm-nos desafiado a termos um comportamento mais 

racional e amigo dessa massa pulmonar.  

O espaço alargado dispensado a esta reflecção, em todos os IGT citados têm 

sido atendidos documentalmente, segundo as respetivas formas de articulação. 

Desta forma, quanto a este assunto, acrescentamos que o PDM em vigor integrou 

as políticas do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro (PROF D), 

publicado em 22 de janeiro de 2007, através do Decreto Regulamentar n.º 4/2007 

(artigo 4.º do regulamento do PDM).  

No entanto, por força da Lei de Bases da Política Florestal, Lei n.º 33/96, de 

17 de agosto, na sua redação atual, e da Lei de Bases da Política Pública de Solos, 

Ordenamento do Território e Urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua 

redação atual, o regime jurídico dos programas regionais de ordenamento florestal 

(PROF), definido no Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, na sua redação atual, 

e do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, Decreto-Lei 80/2015 de 

22 de maio, o PROFD foi revogado, passando a existir o dever de adaptação 

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(PROF TMAD), no entendimento da Portaria n.º 57/2019 de 11 de fevereiro 

dependente do Despacho n.º 782/2014, do Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural, de 17 de janeiro, foi redefinido o âmbito geográfico dos 

PROF que, de 21, passaram a 7, procurando-se deste modo reduzir os custos e 

diminuir a complexidade administrativa, não só para a entidade responsável pela 

sua elaboração e aplicação mas também para todos os agentes envolvidos… Em 

linha com a Estratégia Nacional para as Florestas, os PROF assumem a visão para 

as Florestas Europeias 2020, que considera  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/406293/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345938/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/397359/details/normal?l=1


 
 

 

139 
 

 

«Um futuro onde as florestas sejam vitais, produtivas e multifuncionais. Onde as 

florestas contribuam efetivamente para o desenvolvimento sustentável, por via da 

promoção e incremento dos bens e serviços providos pelos ecossistemas, 

assegurando bem-estar humano, um ambiente saudável e o desenvolvimento 

económico. Onde o potencial único das florestas para apoiar uma economia verde, 

providenciar meios de subsistência, mitigação das alterações climáticas, 

conservação da biodiversidade, melhorando a qualidade da água e combate à 

desertificação, é realizado em benefício da sociedade.»24 

 

 

 

 

 

 Existiram outros instrumentos de gestão territorial, relacionados com a cultura, 

saúde, habitação, agricultura, turismo, comércio e indústrias que sustentaram o atual 

PDM, designadamente Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

(ENDS), Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro, o Plano da Bacia 

Hidrográfica do Douro. Entretanto alguns destes foram reconvertidos e revogados 

entre outros concebidas que carecem ser analisados e ponderados, pois só desta 

forma poderemos prosseguir os fins das políticas públicas dos solos, ordenamento do 

território e urbanismo (quadro 31) 

 
 

 

 

 

                                                           
24 Introito do PROF TMAD. 



 

140 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - RN e os destinos Turísticos, segundo o PROT-N 
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Quadro 31 – Artigo 2.º da LBGPPSOTU 

F
in

s 

P
o

lí
ti

ca
s 

p
ú

b
li

ca
s 

d
e 

so
lo

s,
 o

rd
en

am
en

to
 d

o
 t

er
ri

tó
ri

o
 e

 u
rb

an
is

m
o

 

Valorizar as 

potencialidades 

do solo 

Salvaguardando 

qualidade e a 

realização das 

suas funções 

Ambientais, 

Enquanto 

suporte físico e 

de 

enquadramento 

cultural 

Pessoas e suas atividades 

Económicas,  Fonte de matérias-primas 

Sociais  
E de produção de 

biomassa 

E culturais, 

Reservatório de carbono 

E reserva de 

biodiversidade 

Garantir 

Desenvolvimento sustentável,  

Tendo em vista 

Evitar a especulação 

imobiliária Competitividade económica territorial,  

Criação de emprego  E as práticas lesivas do 

interesse geral E organização eficiente do mercado fundiário 

Reforçar 

a coesão 

nacional 

Organizando 

o território 

de modo 

Conter a 

expansão 

urbana Corrigindo 

as 

assimetrias 

regionais 

Nomeada/ 

territórios 

de baixa 

densidade 

Assegurando 

a igualdade de 

oportunidades 

dos cidadãos 

no acesso  

Infraestruturas 

Em especial aos 

equipamentos e 

serviços que 

promovam o 

apoio 

Família,  

Terceira idade  

E inclusão social 

E a 

edificação 

dispersa 

Equipamentos,  

Serviços e 

funções 

urbanas 

Físico 

Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos climáticos extremos 

Combater os efeitos da erosão 

Minimizar a emissão de gases com efeito de estufa 

E aumentar a eficiência energética e carbónica 

Evitar a contaminação do 

solo 

Eliminando ou minorando os efeitos de 

substâncias poluentes 

A fim de garantir 

a salvaguarda 

Saúde humana  

E do ambiente 

Salvaguardar  
Identidade do território nacional 

Promovendo a integração 

das suas 
Diversidades 

E valorizar E da qualidade de vida das populações 

Racionalizar 

Integrado 

Centros urbanos,  

Reabilitar  Os aglomerados rurais  

E modernizar E a coerência dos sistemas em que se inserem 

Promover  

Defesa 

Património  

Natural,  

Fruição  Cultural  

E valorização E paisagístico 

Assegurar o aproveitamento 
Racional e eficiente solo Enquanto recurso natural escasso  

E valorizar  Biodiversidade 

Prevenir riscos coletivos e reduzir os seus efeitos nas pessoas e bens 

Salvaguardar e valorizar 

Orla costeira,   

Margens dos rios  

E albufeiras 

Dinamizar as potencialidades das áreas 

Agrícolas,  

Florestais  

E silvo-pastoris 

Regenerar o território Promovendo 
Requalificação de áreas degradadas  

E reconversão de áreas urbanas de génese ilegal 

Promover 
A acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada aos 

Edifícios,  

Equipamentos  

E espaços verdes  

Ou outros espaços de utilização coletiva 

 

 

 Para terminar a presente reflexão sobre a dinâmica dos instrumentos de gestão 

territorial acrescentamos que o PDM em vigor foi elaborado tendo como Base o 

Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território (PNPOT), publicada 
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pela Lei 58/2007 de 4 de setembro, entretanto revogada pela Lei 99/2019 de 5 de 

setembro. Logo, deveremos ter em conta o novo paradigma de orientações globais 

quanto ao ordenamento do território. 

 

 

 

Gráfico 9 - Enquadramento Estratégico e Operacional do PNPOT 

 

  

O PNPOT estabelece os 10 seguintes compromissos territoriais: 

 

1. Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades 

2. Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica 

3. Adaptar os territórios e gerar resiliência 

4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material 

5. Remunerar os serviços prestados pelo capital natural 
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6. Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e 

capacitação 

7. Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território 

8. Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade 

9. Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos 

10. Reforçar a eficiência territorial nos IGT 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Operacionalização do Modelo Territorial proposto pelo PNPOT 
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3. Dinâmicas Europeias 

 

 

Os fundos comunitários condicionam a vocacionam as intervenções no 

território. Por outro lado, nos âmbitos das candidaturas se a ação estiver plasmada 

num instrumento de gestão territorial terá um carimbo de validade operacional. Por 

esta razão é vantajoso analisar e compreender a essência das orientações 

comunitária quando se prospetiva os cenários territoriais. Este exercício deve 

percorrer as diferentes escalas global, europeia, nacional, regional, intermunicipal e 

local no ato de pensar filosoficamente a respetiva estratégia que pretendem 

implementar: 

 

 

 Onde estamos? 

Para onde nos querem vocacionar a orientação de prosseguir? 

Ponderação das vantagens e inconvenientes e escolher estratégia, 

basicamente:  

Onde estamos na estratégia? 

Para onde queremos ir com a estratégia? 

Como lá chegar? 
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Gráfico 10 – Pensamentos estratégico seletivo policêntrico 

 

 

 

4. Dinâmica Legislativa 

 

Conforme consta do trabalho Dinâmicas Territoriais de julho de 2020, relativa à 

necessidade efetiva de rever o PDM, respetivos prazos e procedimentos a ter 

entretanto, começamos com o alerta da CCDRN que comunicou-nos existir 

necessidade de revisão do PDM em consequência da necessidade de adaptação 

instrumental e legislativa. Efetivamente esta necessidade resultante das alterações 

legislativas prendem-se com: 

 

 

Global

Europeu

Nacional

Regional

Intermunicipal

Local/Municipal
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 Adaptação do PDM ao POARC. 

 Adaptação do PDM aos novos conceitos de classificação do solo. 

 Outras adaptações resultantes de novos conceitos legislativos aplicáveis 

territorialmente ao ordenamento do território. 

 

Obviamente que o ultimo não merece, neste momento e contexto, reflecção. 

Resta-nos então as outras duas situações evocadas pela CCDR que terão que 

encontrarem-se concluídas os procedimentos de abertura, salvo melhor opinião, até 

23 de Janeiro de 202125. 

 

4.1. POARC 

 

O plano de ordenamento da albufeira da Régua e Carrapatelo (POARC), 

público em função da Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2002 de 23 de 

março, enquadrou-se na tipificação de plano especial de ordenamento do território 

(PEOT), revogado pelo novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, 

atualmente em vigor, de acordo com as disposições impostas pela lei de bases gerais 

das políticas públicas dos solos, ordenamento do território e urbanismo. No entanto, 

estas também introduziram um regime de transição e um prazo de adaptação (quadro 

16). Conforma consta do estudo referido anteriormente26, as normas do POARC a 

transpor, por adaptação, foram identificadas pela CCDR com o apoio da APA, ICNF e 

dos municípios abrangidos no dia 30 de março de 2015, tendo sido apresentado aos 

municípios o Guia Metodológico de integração dos conteúdos dos Planos Especiais 

de Ordenamento do Território27, da responsabilidade Gabinete do Secretário de 

Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza. No entanto, 

                                                           
25 Dinâmicas Territoriais de julho de 2020, relativa à necessidade efetiva de rever o PDM. 
26 Dinâmicas Territoriais de julho de 2020, relativa à necessidade efetiva de rever o PDM. 
27 Guia Metodológico - Integração do conteúdo dos Planos Especiais, elaborado pelo Grupo de Trabalho para o 

Território; Coordenação: Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da 

Natureza; e divulgado pela Administração Pública Data de publicação: março de 2015. 
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considerou-se nesse estudo que a adaptação em causa já teria sido realizada durante 

a revisão do PDM até 2014. Contudo, por se ter considerado que permanecia o dever 

de verificação se alguma norma ou alguma classificação ou qualificação do modelo 

de ordenamento ainda não foi transposto de acordo com o referido guia, por forma a 

colmatar a legalidade, de acordo com os n.º 2 e 3 do artigo 78.º da LBGPPOTU 

(quadro 16). Este trabalho aconselhou que procedessem a respetiva verificação, 

através de um trabalho interno ou externo. Assim, no âmbito do presente Relatório 

Fundamentado da Avaliação de Execução do Plano Diretor Municipal, decidimos 

comparar as respetivas plantas de condicionantes e de ordenamento bem como a 

respetiva relação entre regulamentos.  

Após pesquisa verificou-se existir uma proposta da CCDRN que considerava 

que a adaptação poderia resultar, à época, de uma alteração a alguns dos artigos do 

regulamento do PDM, da seguinte forma: 

 

 

1. Introdução de três definições28: 

 

«Zona de proteção» é a zona com uma largura de 500 m contados a partir da linha do 

nível de pleno armazenamento (NPA) da albufeira;  

«Zona reservada» é a área marginal à albufeira compreendida na zona de proteção 

com uma largura de 50 m contados a partir do seu NPA. 

«Nível de pleno armazenamento (NPA)» — cota máxima a que pode realizar-se o 

armazenamento de água na albufeira; 

 

 

 

                                                           
28 A incluir no artigo 5.º do regulamento do PDM.  

Estas definições são indispensáveis na adaptação do POARC, bem como para o PEARC, PAFT e Albufeira de 

Vila Chã. 
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2. Em termos de servidões e restrições de utilidade pública, identificar a albufeira 

de águas públicas. A atender a esta referência da CCDR, passará a existir o 

dever de acrescentar as outras duas albufeiras. 

 

 

 

Quadro 32 – Identificação das servidões Administrativas e restrições de utilidade pública, de acordo com o artigo 6.º do 
regulamento do PDM com a introdução da albufeira do POARC 

Servidões 
administrativas e 
restrições de 
utilidade pública 

Recursos Hídricos 

Zonas inundáveis 

Albufeiras de Águas Públicas Albufeira da Régua e do Carrapateio 

Domínio Hídrico 

Recursos 
Geológicos 

Concessão de Água Mineral Natural 

Concessões Mineiras 

Recursos 
Agrícolas e 
Florestais 

Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

Regime Florestal (Perímetro Florestal das Serras de São Domingos e 
Escarão) 

Árvores de Interesse Público (Platanus x acerifolia, Tília tomentosa 
Moenchen); 

Espécies Arbóreas Protegidas (sobreiro, azinheira e oliveira); 

Áreas Florestais Percorridas por Incêndios; 

Áreas de Perigosidade de Incêndio Alta e Muito Alta 

Reserva Ecológica Nacional (REN); 

Infraestruturas 

Rede Viária; 

Rede Ferroviária (Linha do Douro); 

Via Navegável do Douro; 

Cais do Pinhão; 

Saneamento; 

Abastecimento de Água; 

Rede Elétrica (Linhas de Alta Tensão); 

Telecomunicações (Antenas); 

Postos de Vigia (Burneira); 

Vértices Geodésicos; 

Património 

Área Classificada como Monumento Nacional/Património Mundial e 
respetiva zona de proteção 

Imóveis Classificados e em Vias de Classificação 

Edifícios e Construções de Interesse Público 
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Figura 54 – Imagem da planta de ordenamento do POARC 

 

3. Corrigir o conteúdo do artigo relativo ao regime da albufeira da Régua 

Carrapatelo (POARC), passando da redação: 
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Na área abrangida pelo Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e 

Carrapatelo, delimitada na planta de condicionantes, este plano prevalece sobre a do 

presente Plano em tudo o que com esta seja incompatível ou quando for mais restritiva 

ou exigente. 

 

Para a redação 

 

1 A área das albufeiras da Régua e do Carrapatelo abrange o plano de água e a 

zona terrestre de proteção com a largura de 500 m, na horizontal, contada a partir do 

nível de pleno armazenamento (NPA) que é de 73,5 m para a albufeira da Régua e 

de 46,5 m para a albufeira do Carrapatelo. 

2 A área das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo definem como principais usos 

a produção de energia e o abastecimento público; 

3 A área das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo e respetiva zona de proteção 

encontra-se identificada na planta de ordenamento e de condicionantes do Plano, 

constando o seu regime de salvaguarda e regras de gestão do respetivo Plano de 

Ordenamento. 

4 A área das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo está sujeita a diferentes níveis 

de proteção, cujo regime é estabelecido no capítulo VI, sem prejuízo das disposições 

específicas previstas na qualificação do solo do presente regulamento. 

 

 

 

4. Sugeriram a introdução de um novo capítulo entre o capítulo da Qualificação 

do Solo Urbano e o capítulo da Programação e Execução do Plano 
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CAPÍTULO VI 

ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS DA RÉGUA E DO CARRAPATELO 

 

SECÇÃO I - Disposições gerais  

Artigo… – Zona de Proteção da albufeira 

Dentro da zona de proteção são interditos: 

a) O estabelecimento de indústrias que produzam ou utilizem produtos químicos 

tóxicos ou com elevados teores de fósforo e de azoto; 

b) A instalação de explorações pecuárias intensivas, incluindo as avícolas; 

d) A extração ou o depósito e armazenamento de inertes de qualquer natureza. 

 

Artigo … - Zona reservada 

1 - A zona reservada tem a natureza de área non aedificandi, sendo apenas admissível 

a instalação de equipamentos e infraestruturas de apoio à utilização dos planos de 

água. 

2 – Constitui exceção ao disposto no n.º 1 a recuperação29 de edifícios existentes, 

devidamente enquadrados na paisagem e no meio ambiente, para fins turísticos e 

habitacionais, a autorizar, caso a caso, e desde que devidamente justificados face ao 

programa do empreendimento pretendido e salvaguardadas as situações de risco de 

inundação.  

3 - Na zona reservada são interditas as seguintes práticas e atividades: 

a) Alterações da topografia e do relevo natural dos solos e destruição do 

coberto vegetal; 

b) Abertura de vias e de acessos e de equipamentos de apoio aos planos de 

água, fora das localizações fixadas na planta de ordenamento; 

 

                                                           
29 Caso o termo “recuperação” se refira a obras de reconstrução, deverá a redação ser alterada de modo a 
adequar-se às designações que constam no RJUE. 
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SECÇÃO II - Zonamento e atividades na zona de proteção da albufeira 

 

Artigo … - Estruturação do ordenamento da zona da albufeira 

1 - Tem a seguinte estrutura organizada por espaços, delimitados na planta de 

ordenamento: 

 

a) Espaços naturais e de valor paisagístico; 

b) Espaços industriais e unidades industriais dispersas. 

 

Artigo … - Espaços naturais e de valor paisagístico 

1 - São espaços naturais onde se verifica a ocorrência significativa de valores naturais, 

de relevante valor paisagístico e sensibilidade ecológica, determinantes da sua 

preservação e conservação. 

2 - Fora dos perímetros urbanos, é interdita a execução de edificações, sendo 

admitida, caso a caso, a recuperação/reconstrução de edificações existentes30 com 

eventual majoração de área até 30 %, de acordo com o programa a submeter 

previamente à aprovação da entidade competente. 

3 - Nos espaços naturais e de valor paisagístico é estabelecido o seguinte conjunto 

de interdições: 

a) Instalação de novas instalações de piscicultura, caso colidam diretamente 

com os objetivos que levaram à designação do sítio classificado no âmbito da 

Rede Natura 2000; 

b) Abertura de novos acessos aos planos de água, com condicionamentos à 

utilização dos caminhos existentes por veículos não afetos a atividades 

agrícolas; 

c) Alterações da topografia do solo, salvo se associadas a práticas agrícolas 

tradicionais; 

                                                           
30 O conceito de recuperação reconstrução deve atender às definições do regime jurídico da urbanização e da 

edificação, sem prejudicar demais entendimentos de entidades da tutela. 
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d) Novas pedreiras. 

 

Artigo … - Unidades industriais dispersas 

 - As unidades industriais dispersas localizadas na área de intervenção correspondem 

a instalações de transformação de produtos vínicos e oleícolas ou explorações 

pecuárias intensivas ou semi-intensivas e devem ser objeto de ações de reconversão, 

designadamente no que respeita ao tratamento de efluentes produzidos, devidamente 

licenciadas pelas entidades competentes. 

2 - É interdita a instalação de novas unidades industriais dispersas na área de 

intervenção. 

 

 

 Sem prejuízo de considerarmos existir necessidade de aperfeiçoamento, 

acrescentamos que a área de intervenção do POARC encontra-se inserida na zona 

de ordenamento classificada como espaços naturais atende aos usos compatíveis e 

interdições dos usos incompatíveis, segundo o artigo 46.º do regulamento do PDM:

  

Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º para as áreas integradas no PIOT-ADV, no 

regime legal do Regime Florestal ou, ainda, no Plano de Ordenamento Florestal do 

Douro e no Plano de Ordenamento da Albufeira da Régua e do Carrapatelo, aos 

espaços naturais aplica-se o seguinte regime: 

1 — São interditos os seguintes atos: 

a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural; 

b) Instalação de povoamentos florestais que não os indicados pelo Plano de 

Ordenamento Florestal do Douro para a sub-região homogénea respetiva, devendo 

ser privilegiada a plantação das espécies consideradas prioritárias; 

c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição 

parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha; 
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d) Instalação de indústrias poluentes e atividade industrial extrativa do domínio 

privado; 

e) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, 

nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de 

qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de 

acordo com as normas em vigor; 

f) Ampliação de edifícios em valor superior a 30 % da área bruta do existente, sendo 

a ampliação efetuada num só piso adaptado à cota natural do terreno; 

g) Construção de novas edificações, com exceção de instalações de apoio à atividade 

agrícola, e às destinadas à criação e abrigo de animais nos termos do estabelecido 

no artigo 39.º; 

h) Construção de unidades industriais. 

 

 

Figura 55 – Demostração em como a área de intervenção do POARC (a rosa claro) está inserida nos espaços naturais a verde 
e coincidente com o ADV, encontrando-se já representada a área de intervenção da albufeira do Tua. 
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4.2. Classificação dos Solos 

 

A Lei de Bases Gerais das Políticas Públicas dos solos, Ordenamento do 

Território e Urbanismo revogou a Lei de Bases do Ordenamento do Território e 

Urbanismo e a Lei dos Solos31. Esta transição, posterior às atuais políticas de 

ordenamento do território na área territorial do concelho de Alijó em vigor (27 de maio 

de 2014), mobilizou reformas estruturantes que obrigam à revogação, revisão e 

alteração dos instrumentos de gestão territorial. Sem querermos proceder à listagem 

das inúmeras alterações de conceitos e da visão do sistema de instrumentos de 

gestão territorial, passamos a realçar o seguinte: 

 

Quadro 33 – Orgânica da Lei de Bases Gerais das Políticas de solos, Ordenamento do território e urbanismo (LBGPPSOTU 

Leis de Bases Gerais 

dos solos, ordenamento 

do território e 

urbanismo 

Disposições 

gerais 

Objeto, fins e princípios gerais 

Direitos e deveres gerais 

Política de 

solos 

Estatuto jurídico do solo 

Propriedade pública do solo e intervenção do Estado, das regiões 

autónomas e das autarquias locais 

Sistema de 

gestão 

territorial 

Gestão territorial 

Formação e dinâmica dos programas e planos territoriais 

Medidas preventivas e normas provisórias 

Execução dos programas e planos territoriais 

Operações urbanísticas 

Regime 

económico 

e financeiro 

Financiamento de infraestruturas urbanísticas 

Instrumentos equitativos 

Avaliação 

Avaliação de programas e planos territoriais 

Publicidade e registo 

Disposições transitórias e finais 

                                                           
31 A LBGPPSOTU revogou: 

 A Lei bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, através da Lei n.º 48/98, de 11 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007, de 31 de agosto; 

 Lei dos solos, através do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de novembro, alterado pelos Decretos-Leis 313/80, 

de 19 de agosto, 400/84, de 31 de dezembro, e 307/2009, de 23 de outubro 

 Regime jurídico que determina que a constituição de uma servidão administrativa, através do Decreto-

Lei n.º 181/70, de 28 de abril. 

 Regime jurídico das áreas urbanas prioritárias, através O Decreto-Lei n.º 152/82, de 3 de maio, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 210/83, de 23 de maio. 
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o Introduziu alterações nos conceitos: 

 Gerais  

 Solo 

 Ordenamento do território 

 E urbanismo 

o Introduziu conceitos inovadores (quadro 34 e 35) de sustentabilidade 

económica, financeira de monotorização e avaliação de execução, 

incluindo de programas e planos. 

 

 

Quadro 34 – Título V da LBGPPSOTU 

Regime económico 

e financeiro 

Financiamento de 

infraestruturas 

urbanísticas 

Princípios gerais 

Tributação do património imobiliário 

Instrumentos 

equitativos 

Redistribuição de benefícios e encargos 

Objetivos da redistribuição de benefícios e encargos 

Tipos de redistribuição de benefícios e encargos 

Avaliação 

Âmbito de aplicação 

Valor do solo 

Critérios gerais para a avaliação do solo 

Avaliação do solo rústico 

Avaliação do solo urbano 

Avaliação de 

programas e planos 

territoriais 

Relatório sobre o estado do solo, do ordenamento do 

território e do urbanismo 

Acompanhamento da política de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo 

 

 Provocou a revogação do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro e demais alterações 

introduzidas ao longo do tempo, substituindo-o pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 

14 de maio e demais diplomas conexos, designadamente: 

o Transforma todos os planos que não vinculavam os particulares em 

programas e elimina a tipificação do plano especial de ordenamento do 

território, que dispunha de normas regulamentares supletivas, num 

programa especial de ordenamento do território. 

o Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, que estabelece os 

critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os 
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critérios de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano 

em função do uso dominante, através de uma profunda reforma do 

modelo territorial de ordenamento do território. Desta forma: 

 Desaparece a categoria de solos urbanizáveis que passam a 

integrar os solos rústicos. 

 O solo urbano restringe-se ao solo totalmente ou parcialmente 

urbanizado e edificado ao solo. 

 Enquanto o solo rústico corresponde àquele que, pela sua 

reconhecida aptidão, se destine, nomeadamente ao 

aproveitamento agrícola, pecuário, florestal, à conservação e 

valorização de recursos naturais, à exploração de recursos 

geológicos ou de recursos energéticos, assim como o que se 

destina a espaços naturais, culturais, de turismo e recreio, e 

aquele que não seja classificado como urbano. 

 As áreas de expansão, isto é, áreas destinadas à reconversão de 

solo rústico em urbano carecem que seja demonstrada a 

respetiva sustentabilidade económica e financeira, em função de 

indicadores gerais e aplicáveis a todo o território nacional, 

baseados na demografia e nos níveis de oferta e procura de solo 

urbano, cujos custos são imputados aos beneficiados com a 

transformação do uso do solo. 

o Decreto Regulamentar 5/2019 de 27 de setembro, relativo à fixação dos 

conceitos técnicos atualizados nos domínios do ordenamento do 

território e do urbanismo. 

 A avaliação estratégica ambiental foi adequada à nova visão dos solos, 

ordenamento do território e urbanismo32. 

 

  

                                                           
32 Ver Dinâmicas Territoriais e o PDM (junho de 2019) 
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5. Dinâmicas de Circunstancias Excecionais  

 

Nas dinâmicas de circunstâncias excecionais, corresponde a um objetivo de 

interesse público relevante, por norma relacionados com alterações instantâneas de 

foro socioeconómico e ambiental (quadro 2 e 15).  

Alijó conta com uma suspensão parcial do PDM e consequente decisão de 

elaboração do Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos, por forma a permitir a 

construção do Quartel da GNR, prevista no respetivo programa e na prossecução de 

resolução de um conjunto de questões ambientais, relacionadas com a área de 

intervenção. 
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C. Análise da Proposta do Plano e Programa Geral de Execução 
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1. Tramitação da Primeira Revisão do Plano 

 

A revisão do PDM em vigor através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 

6/95 de 23 de janeiro foi deliberada em 9 de dezembro de 2002. Em 27 de janeiro de 

2003 foi deliberada a constituição da equipa pluridisciplinar que deveria elaborar o 

Plano: 

 

 Coordenador 

 Engenharia Civil 

 Arquitetura 

 Engenharia Ambiental 

 Engenharia Florestal 

 Engenharia Agrícola 

 Geologia 

 História 

 Economia 

 Sociologia Direito 

 E turismo. 

 

O Plano foi elaborado pelo Grupo de Estudos Territoriais da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) Coordenado pelo Professor Luís Ramos e José 

Carlos Fernandes, através de um protocolo realizado entre as duas instituições, 

celebrado em 19 de fevereiro de 2003 (quadro 37). 
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Quadro 35 – Equipa técnica base 

Nome Especialista Responsabilidade 

Luís Ramos Engenho Civil 

Sociologia 

Coordenador Geral 

José Carlos Fernandes Engenho Civil 

Urbanismo 

Coordenador Geral 

Delfim Fernandes Geografia Cartografia 

SIG 

Ricardo Bento Engenho Civil 

Urbanismo 

Equipamento coletivos 

Carlos Saraiva Engenho Civil Urbanismo 

Eunice Salavessa Arquitetura Património construído 

Paulo Santos Engenharia do ambiente Estudos Biofísicos 

Recursos naturais/RAN/REN 

Paulo Gonçalves Engenharia do ambiente Estudos Biofísicos 

Recursos naturais/RAN/REN 

Ana Ramos Engenho Civil Urbanismo 

Joaquim Magalhães Engenho Civil Infraestruturas Básicas 

Carolina Domingos Economia Estudos económicos 

Isabel Pinto Ribeiro Jurista Direito do Urbanismo 

 

 

Teve ainda como proposta de colaboração: 

 

 Engenharia Florestal 

o Prof. João Bento 

 Engenharia Agrícola 

o Prof. Vicente Seixas 

 Geologia 

o Colaboração do Departamento de Geologia da UTAD 

 História 

o Colaboração do Museu do Douro 

 

Após a deliberação que determinou a revisão do PDM, foi solicitada da 

Comissão Mista de Acompanhamento (CMC). Em função da reunião, realizada em 11 

de junho de 2003, entre a Direção Geral de Ordenamento do Território e Urbanismo 
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(DGOTDU), a Direção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território 

(DRAOT)33 e a Câmara Municipal, foi constituída a seguinte equipa: 

 

 DRAOT (presidente da CMC) 

 Câmara Municipal de Alijó 

 Instituto das Estradas de Portugal 

 Direção Regional da Agricultura de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 Direção Regional do Norte do Ministério da Economia (Turismo, Energia 

e Minas) 

 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueologia  

 Direção Regional da Educação do Norte 

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos IP 

 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil IP 

 Administração Regional da Saúde IP 

 Secretaria de Estado da Juventude 

 Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 Rede Elétrica Nacional 

 Instituto Nacional da Água 

 Câmara municipal de Carrazeda de Ansiães 

 Câmara Municipal de Murça 

 Câmara Municipal de Sabrosa 

 Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

 Câmara municipal de Vila Pouca de Aguiar 

 Casa do Douro 

 

Publicitado em 24 de julho de 2004, pelo Despacho n.º 14912/2004 (2.º série) 

do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Urbanismo, que corresponde 

à data oficial de início da primeira revisão do PDM de Alijó. 

 

                                                           
33 Órgão que antecedeu a CCDR. 
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Alterações legislativas que produziram efeitos em 2008 motivou a elaboração 

da avaliação ambiental estratégica do Plano e, ainda, a conversão da Comissão Mista 

de Coordenação (CMC) em Comissão de Acompanhamento (CA). A avaliação 

ambiental estratégica surgiu durante a elaboração do PDM. A sua obrigatoriedade e 

a disponibilização da UTAD deu origem a novo contrato com a mesma equipa de 

estudos territoriais, enquanto a CA34, pelos representantes designados: 

 

 CCDRN (presidente da CA) 

 Câmara Municipal de Alijó 

 Assembleia Municipal de Alijó 

 Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

 Instituto da Água 

 Agência Portuguesa do Ambiente 

 Turismo de Portugal 

 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueologia  

 Administração Regional Hidrográfica 

 Administração Regional da Saúde IP 

 Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte 

 Circunscrição Florestal do Norte 

 Direção de Estradas de Vila Real 

 Direção Regional de Economia do Norte 

 Direção Regional da Cultura do Norte 

 Direção Geral da Energia e Geologia 

 Direção Regional da Educação do Norte 

 Delegação Regional do Norte do Instituto da Juventude de Desporto de 

Portugal 

 Instituto Nacional de Aviação Civil IP 

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos IP 

                                                           
34 Despacho n.º 11408/2008 de 21 de Abril. 
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 REFER – Rede Ferroviária Nacional, EPE 

 Câmara municipal de Carrazeda de Ansiães 

 Câmara Municipal de Murça 

 Câmara Municipal de Sabrosa 

 Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

 Câmara municipal de Vila Pouca de Aguiar 

 

 

O atual plano foi aprovado em 28 de fevereiro de 2014, sob proposta da 

câmara de 19 de fevereiro de 2014, tornando-se plenamente eficaz com a 

publicação Aviso n.º 6460/2014 de 27 de maio. 

 

 

Após a presente descrição acrescentamos que o artigo 76.º que estabelece os 

procedimentos para a elaboração dos planos territoriais impõe que da sua 

determinação conste um prazo para este ser concebido, podendo ser prorrogado por 

igual período, sob pena de caducidade as presentes normas condicionam o prazo de 

elaboração, sob pena de caducidade (quadro 6). 

Outras medidas de agilização estão relacionadas com a monotorização 

contínua e integrada, que segundo melhor opinião, só será possível com o SIG e 

outros instrumentos de gestão do órgão e respetiva avaliação das políticas de 

ordenamento e execução do plano de 4 em 4 anos (quadro 4), bem dos outros IGT 

inseridos no sistema de gestão territorial, acrescida da plataforma colaborativa de 

ordenamento do território que permite a respetiva interação entre instituições. 
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2. Enquadramento Geral 

 

O Plano prossegue objetivos para atingir fins. Desta forma poderemos afirmar 

que as bases programáticas que orientaram a elaboração do PDM, de acordo com os 

respetivos conteúdos dos estudos de conceção do Plano, assentaram nas seguintes 

linhas de força: 

 

 Identificação e definição dos elementos estruturantes do território. 

 Reforço das medidas tendentes ao equilíbrio social e ambiental numa 

perspetiva sustentável. 

 Atualizar o conteúdo do Plano e correção das deficiências e omissões 

detetadas. 

 Agilização dos mecanismos de operacionalização do Plano, adequando-

os a uma gestão urbana que se pretende uma resposta rápida e eficaz 

às solicitações colocadas a cada momento. 

 Integração dos conteúdos do Plano em sistema de Informação 

Geográfica (SIG) permitindo a introdução de mecanismos de 

monitorização do PDM. 

 

Que em termos regulamentares estão traduzidos no artigo 2.º do regulamento do PDM 

(quadro 37). 

 

Por falar em regulamento passamos a apresentar o conteúdo documental do 

Plano, de acordo com o artigo 86.º do Decreto-Lei 380/99 de 22 de setembro nas 

redações incluídas até 6 de janeiro de 2011, corresponde a seguinte constituição: 

Regulamento, Planta de Ordenamento e Planta das Condicionantes, fazendo parte do 
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processo outros elementos documentais descritos no artigo 3.º do regulamento do 

PDM (quadro 40). 

 

 

Quadro 36 – Artigo 2.º do regulamento do PDM 

Objetivos 

estratégicos 
 

Disposiçõe

s gerais 

Resulta do 
processo de 

revisão 

PDM 
Decorrendo 
da 

necessidade 

 

Da sua 
adequação  

Às disposições do RJIGT 

Aos 
diversos  

Planos setoriais Publicados e em 
curso E PROT  

E à evolução das condições 

Económicas,  

Entretanto ocorridas 
Sociais,  

Culturais  

E ambientais 

Objetivo 
principal a 

consolidação do 

papel do 
concelho de 

Alijó no 

contexto 
regional 

Garantir a plena inserção do concelho 

Rede viária nacional 

Articulação com os centros urbanos 

Territórios envolventes 

Reforçar a capacidade de atração e de polarização do concelho 

Promover o desenvolvimento policêntrico 
Reforçar as infraestruturas de suporte à integração 

Coesão do território 

Controlar, ordenar e qualificar os espaços urbanos 

E, harmonizar e compatibilizar os diferentes usos do solo rural 

Reforçar o turismo Atividade geradora de mais-valias 

Preservar  
A utilização de modo 

sustentável  

Os recursos 

naturais 
De  

Biodiversidade   

E valorizar 
Património 

natural,  

E prevenir 
Os riscos  

Naturais  Paisagístico   

E minimizar E tecnologia Cultural,  

Assegurar a equidade territorial no provimento 

Infraestruturas   

Equipamentos   

E na universalidade do acesso aos respetivos serviços 

 

 

Quanto ao conteúdo documental começamos então por referir que o 

Regulamento “define as regras aplicáveis ao uso e transformação do solo, bem como 

os critérios quanto aos instrumentos a desenvolver subsequentemente”. O conteúdo 

regulamentar conjuntamente com as plantas de ordenamento e de condicionantes 

encontram-se fundamentados no Relatório, que, por sua vez, identifica os objetivos a 

prosseguir, os meios disponíveis para a implementação dos mesmos e das ações 

propostas, definindo ainda as estratégias efetivas a prosseguir (Programa de 

Execução). 
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Quadro 37 – Artigo 3.º do regulamento do PDM 

Composição 

do PDM de 

Alijó 

O PDM é 

constituído 

pelos seguintes 

elementos 

Regulamento 

Planta de 

ordenamento 

(desdobrada) 

Classificação e qualificação do 

solo 

Planta 1A (escala 

1:25.000) 

Classificação acústica 
Planta 1B (escala 

1:25.000) 

Planta de 

condicionantes 

(desdobrada) 

Servidões e restrições de 

utilidade pública 
Planta 2A (escala 1:25.000) 

Outras 

servidões e 

restrições de 

utilidade 

pública 

Planta 2B 

(escala 

1:25.000) 

Identificação 

das áreas 

com 

perigosidade 

de incêndio  

Classe 

alta  

Classe 

muito 

alta 

E as áreas florestais 

percorridas por incêndios 

Acompanham o 

PDM os 

seguintes 

elementos 

Estudos de caracterização do território municipal 

Relatório de fundamentação das soluções adotadas 

Programa geral de execução e financiamento 

Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório 

de ponderação 

Plantas 

Complement

ares 

Planta de enquadramento regional 
Planta 3A (escala 

1:100.000) 

Planta da situação existente 
Planta 3B (escala 

1:25.000) 

Planta da rede viária do concelho 
Planta 3C (escala 

1:25.000) 

Planta do património 
3D (escala 
1:25.000) 

Planta das unidades operativas de 
planeamento e gestão 

3E (escala 
1:25.000 

Planta de riscos naturais 
3F (escala 
1:25.000) 

Planta da estrutura ecológica 
municipal 

3G (escala 
1:25.000) 

Planta de compromissos urbanístico 
3H (escala 
1:25.000) 

Relatório ambiental 

Carta educativa 

A Planta de 
Condicionantes  

Defesa da 
Floresta 
contra 
Incêndios  

Deverá ser 
atualizada 
anualment
e pela 
Câmara 
Municipal 

No que se 
refere às 
áreas 
florestais 
percorrida
s por 
incêndios 

De acordo 
com a 
informação 
validada pela 
entidade 
com 
competência 
sobre esta 
matéria 

Seguindo os 
procedimento
s definidos no 
Regime 
Jurídico dos 
Instrumentos 
de Gestão 
Territorial 

Integrante 
do Plano 
Municipal 
de Defesa 
da Floresta 
Contra 
Incêndios 
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Também no âmbito da apresentação do Plano vamos mencionar que um dos 

pontos de honra, como metodologia de trabalho á época e aplicabilidade futura, da 

UTAD passou pela criação de uma base de dados criteriosa que permitisse abrir 

caminho para a implementação do SIG, por considerarem que este é um instrumento 

imprescindível e essencial quer na conceção e respetiva monitorização do Plano, quer 

na gestão instrumental e operacional do território em qualquer setor. 

 

 

3. Visão Propetiva e Estratégica do Plano 

 

Após o estudo do território segundo diferentes perspetivas e modelos territoriais 

específicos preexistentes e prospetivados (figuras 55 a 60), entenderam como o 

melhor caminho o cenário de rotura marcado pela ambição de fazer de Alijó um 

concelho aberto, atrativo, competitivo, dinâmico, equilibrado, ordenado, 

sustentável, equitativo e com qualidade de vida.  

 Mais aberto, no sentido de mais acessível e mais próximo dos grandes centros 

urbanos e dos territórios envolventes e de mais permeável aos fluxos 

demográficos e económicos externos.  

 

 Mais atrativo, no sentido de uma maior capacidade de fixação da população, 

de maior poder de atração de novos residentes, turistas ou meros “utilizadores” 

de bens e serviços públicos e comerciais e de captação de maiores e mais 

diversificados investimentos produtivos.  

 

 Mais Competitivo, no sentido de melhorar e qualificar os fatores que influenciam 

o seu posicionamento nos diferentes mercados, regional, nacional e 

internacional.  
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Figura 56 – Unidades Naturais no território de Alijó 

Fonte: Conteúdos do PDM 
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Figura 57 – sistema biofísico 

Fonte: Conteúdos do PDM 

 

 

 

Figura 58 – Usos do solo 

Fonte: Conteúdos do PDM 
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Figura 59 – sistema de acessibilidades e conexões 

Fonte: Conteúdos do PDM 
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Figura 60 – Sistema Urbano e Povoamento 

Fonte: Conteúdos do PDM 
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Figura 61 – Esquama modelo do território atual (pilicentrismo) 

Fonte: Conteúdos do PDM 

 

 

 Mais Dinâmico, no sentido de maiores iniciativas e investimentos produtivos, 

que conduzam a uma diversificação da base económica, à geração de mais 

riqueza e emprego.  

 Mais Equilibrado, no sentido de uma redistribuição espacial da população e das 

atividades que favoreça a consolidação do papel e das funções dos 

aglomerados de média dimensão e evite uma desertificação rápida e 

acentuada da grande maioria dos espaços rurais.  

 Mais Ordenado, no sentido de um controle mais estreito da expansão urbana e 

da dispersão do habitat ou ainda de uma melhor harmonização e 

compatibilização dos diferentes usos do solo rural.  

 Mais Sustentável, no sentido de uma proteção e valorização eficaz dos 

recursos e valores naturais e culturais, de um planeamento, execução e gestão 
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eficiente e racional das infraestruturas, equipamentos e serviços e de uma 

melhoria progressiva dos indicadores de qualidade ambiental  

 Mais Equitativo, no sentido de garantir a toda a população a igualdade de 

oportunidades no acesso a bens e serviços públicos fundamentais e aos 

padrões contemporâneos de qualidade de vida35.  

 

 

Figura 62 – Sistema Produtivo da Base territorial 

Fonte: Conteúdos do PDM 

 

 

 

O cenário que se propõe terá, por fim, em vista satisfazer um conjunto de 

parâmetros perspetivados e resumidos na tabela que se segue: 

 

 Contexto territorial 

o Concelho rural do Interior Norte de Portugal com dinâmica e 

modernidade  

                                                           
35 Proposta do Plano. 
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o Consolidação do papel e das funções urbanas da sede de concelho  

o Alargamento e diversificação das oportunidades de emprego  

o Fixação da população autóctone e atração de novos residentes  

 Base económica regional 

o Recomposição do sector vitivinícola e desenvolvimento do sector 

turístico  

o Maior dinâmica empresarial na produção vitivinícola  

o Aumento da procura e da oferta turística  

o Reforço dos investimentos e diversificação das atividades e serviços, 

contribuindo para o crescimento da importância económica e social no 

concelho  

 Políticas regionais e municipais 

o Redução dos meios financeiros atribuídos às autarquias compensada 

pelo aumento da eficácia das políticas municipais  

o Promoção e dinamização de projetos e iniciativas de maior escala e com 

maior impacto graças ao maior associativismo intermunicipal  

o Sistema biofísico e ambiental 

o Ligeira redução da área da vinha  

o Ligeiro aumento das áreas florestais e das áreas afetas a outras culturas 

e o ligeiro crescimento dos terrenos incultos  

o A alteração das práticas agrícolas, a minimização dos impactes 

ambientais e a exploração mais equilibrada dos recursos naturais 

permitiu uma proteção e uma valorização mais eficaz do património 

natural e paisagístico do concelho  

o Foram eliminados alguns conflitos de ocupação e uso indevido e 

minorados os potenciais riscos naturais e tecnológicos  

o Melhoria global da qualidade ambiental do concelho    

 População e povoamento 

o O concelho conseguiu suster o processo de declínio e de esvaziamento 

demográfico  

o Maior capacidade de renovação, atração e fixação da população  

o Instalação de novos residentes oriundos dos concelhos vizinhos  
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o Diminuição do peso dos idosos e crescimento moderado do peso dos 

jovens e do índice de juventude  

o Redistribuição geográfica e espacial da população  

o Concentração da população na sede e em núcleos secundários  

o Os aglomerados de 3º nível estabilizaram os seus potenciais 

demográficos  

o Em algumas freguesias rurais o despovoamento foi atenuado pela 

construção/reconstrução de habitações para residências secundárias ou 

para fins turísticos  

 Infraestruturas 

o Aumento generalizado dos graus de cobertura e de atendimento das 

infraestruturas básicas, embora existam dificuldades para garantir a 

qualidade, dado os elevados custos de exploração e manutenção das 

infraestruturas  

o Melhoria das ligações à sede do concelho e entre as diferentes 

freguesias  

o Subsistem problemas importantes ao nível da drenagem de águas 

pluviais, da sinalização e da segurança rodoviária  

o No saneamento básico, a cobertura e a qualidade dos serviços é boa 

em termos de abastecimento domiciliar de água e drenagem e 

tratamento de águas residuais mas subsistem dificuldades financeiras  

o Na recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos verificaram-se 

progressos significativos  

 Equipamentos 

o Existe uma boa cobertura do concelho e com qualidade de serviços 

ajustada às necessidades da população  

o Reforço da oferta e a qualificação no ensino pré-primário, a 

concentração dos alunos do 1º ciclo do ensino básico e a manutenção 

do 2º e 3º ciclo na sede do concelho  

o Na saúde, verificou-se o alargamento da tipologia e a melhoria 

qualitativa dos serviços fornecidos pelo Centro de Saúde  

o No apoio social, existem serviços de apoio domiciliar em todo o concelho 

e centros de acolhimento em diferentes freguesias, bem como Lares de 

idosos com capacidade de resposta à procura existente  
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o Os equipamentos culturais, de lazer e desporto estão distribuídos pelos 

aglomerados mais importantes, salientando-se a diversidade e 

qualidade dos serviços existentes na sede  

 Urbanismo, dinâmicas urbanas e parque habitacional  

o Fraco crescimento global do solo urbano, verificando-se sobretudo a sua 

redistribuição pelos aglomerados mais dinâmicos  

o A expansão urbana mais significativa na sede do concelho e um ligeiro 

crescimento nos principais núcleos secundários, com fraco ou nulo 

crescimento nos restantes aglomerados  

o Aumento da procura de 1ª habitação quer da população autóctone, quer 

de população oriunda dos concelhos vizinhos  

o Procura crescente de solos e de habitações para segunda residência  

o Manutenção do ritmo de construção de novos edifícios  

o Melhoria significativa das condições de alojamento  

o A generalidade dos núcleos urbanos dispõe de infraestruturas urbanas 

capazes e suficientes embora o aproveitamento esteja longe de ser 

conseguido  

o Algumas carências ao nível do equipamento e mobiliário urbano, da 

qualidade dos espaços de uso coletivo e dos espaços verdes, bem como 

das infraestruturas viárias  

o Boa qualidade de vida urbana  

 Sistema económico e produtivo 

o Positiva evolução do Índice do Poder de Compra Concelhia e do Produto 

Interno Bruto  

o Aumento da taxa de atividade e o emprego da população jovem, 

nomeadamente a população feminina  

o Diminuição dos agricultores, ligeiro aumento do secundário e 

consolidação do terciário, em particular o turismo e serviços  

o A evolução dos salários acompanhando as tendências da região e do 

país  

o Elevação dos níveis de qualificação dos recursos humanos e ligeiro 

aumento das taxas de desemprego  
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o O sector vitivinícola continua a ter uma importância primordial na 

economia local, embora se verifique o desaparecimento dos pequenos 

produtores e a consolidação das explorações de média e grande 

dimensão  

o Diversificação das atividades e das fontes de rendimento nas zonas 

rurais  

o Declínio do sector da construção civil e crescimento do sector 

agroalimentar, sendo o tecido industrial maioritariamente constituído por 

pequenas unidades de produção  

o Os serviços e o comércio tiveram uma evolução lenta e errática, embora 

os serviços de índole social constituam uma importante fonte de 

emprego e rendimento da população do concelho  

o O desenvolvimento do turismo tem sido determinante para a criação de 

riqueza e de emprego, sobretudo de população jovem  

o A vinha e o vinho, o turismo de natureza, o património e a cultura, a 

paisagem e o lazer constituem atrativos suficientes para que o turismo 

desempenhe nos próximos anos um papel de alavanca no 

desenvolvimento social e económico deste território  

 

Como resultante obtemos, destinada à gestão do território, os elementos que 

foram publicados com o Aviso n.º 6460/2014 de 27 de maio, que passamos a 

enumerar: 

 

 Regulamento (quadro 39) 

 Planta de ordenamento (figura 63) 

 Planta das condicionantes 
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Quadro 38 – Composição do regulamento 

Estrutura do 

regulamento 

do PDM 

Disposições gerais 

Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

Uso do solo 

 

Qualificação do solo rural e urbano 

Disposições comuns 

Relativas aos usos e atividades 

Relativas à proteção contra incêndios 

Relativas à edificabilidade 

Relativas às Infraestruturas 

Sistema urbano 

Estrutura ecológica 

municipal 

Estrutura ecológica municipal em solo rural  

Estrutura ecológica municipal em solo urbano 

Património cultural imóvel 

Plano de Ordenamento das albufeiras da Régua e do Carrapatelo 

(POARC) 

Classificada como monumento nacional/património mundial do ADV 

Zonas inundáveis  

Espaços para 

infraestruturas 

Rede rodoviária 

Rede ferroviária 

Infraestruturas básicas 

Via navegável do Douro 

Áreas afetas aos recursos geológicos 

Qualificação do 

solo rural 

Espaços agrícolas ou florestais 

Espaços naturais 

Espaços culturais 

Espaços destinados a equipamentos 

Qualificação do 

solo urbano 

Solos urbanizados  

Espaços centrais I 

Espaços centrais II 

Espaços residenciais de nível I 

Espaços residenciais de nível II 

Espaços de uso especial 

Espaços de atividades económicas 

Solos urbanizáveis 

Espaços residenciais de expansão de nível I 

Espaços residenciais de expansão de nível II 

Espaços de atividades económicas 

Espaços verdes 

Espaços verdes e de utilização coletiva 

Espaços verdes de proteção e de salvaguarda 

Espaços verdes de enquadramento 

Ruído 

Programação e 

execução do 

plano 

Planeamento e 

gestão 

Princípios gerais 

Critérios de perequação compensatória 

Unidades operativas de planeamento e gestão 

Disposições finais e complementares 

Anexos   

 

Espaços Centrais II 

Bens Patrimoniais Imóveis Classificados ou em vias de Classificação 

Bens Patrimoniais Imóveis — Não Classificado 

Rede Viária 
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Figura 63 – Planta de ordenamento 
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Faz também parte da proposta o respetivo programa de execução, na 

prossecução do cenário prospetivado, assim organizados: 

 

 Instrumentos de Planeamento e Gestão 

o UOPG 

 Plano de Urbanização Alijó/Favaios 

 Plano de Urbanização de Sanfins do Douro 

 Plano de Urbanização do Polo de Desenvolvimento das 

Mamoas 

 Plano de Urbanização do Polo de Desenvolvimento da 

Giesteira 

 Plano de Pormenor António Manuel Saraiva 

 Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da área 

envolvente do Equipamento Cultural 

 Plano de Pormenor de Santo António 

 Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos 

 Plano de Pormenor de alinhamentos E323 

 Plano de Pormenor Vinho, Turismo e Cultura 

 Plano de Pormenor do Casal da Granja 

 Plano de Pormenor da Barragem de Vila Chã 

 Plano de Pormenor do Senhor de Perafita 

 Plano de Pormenor do Centro histórico de Sanfins do 

Douro 

 Plano de Pormenor do Centro Histórico de Vilar de Maçada 

 Plano de Pormenor do Centro Histórico de S. Mamede 

Ribatua 

o Complementares 

 Centro 3R 

 Reabilitação e Ampliação do Loteamento Industrial 

 Rede de equipamento 

o Cultura e Lazer 
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 Pavilhão Multiusos 

 Teatro do Senhor do Outeiro 

 Museu da Gravura e da Arte Contemporânea 

 Museu de Jogos Populares António Cabral 

 Reabilitação das Casas da Cultura do Concelho de Alijó 

o Ensino 

 Centros Escolares 

 Escola Profissional de construção Civil 

 Escola do Sénior 

o Social 

 Centro de Apoio à Deficiência Mental 

 Rede de Infraestruturas 

o Viárias 

 Circuitos de Manutenção em Alijó 

 Circuitos de Manutenção e Percursos Pedestres na 

Barragem de Vila Chã 

 Reestruturação e Hierarquização das Estradas Municipais 

o Aeroportuárias 

 Aeródromo do Douro 

o Fluviais 

 Pesqueiros 

 Outros projetos 

o Atividades económicas 

 Zona empresarial de entrepostos de vinho 

 Posto de Turismo de Alijó 

 Centro de Estudos de Vinhos 

 Centros de Estudo ambiental 

 Centro de Artes e Ofícios e Tradições 

 Centro Escola Artística 

o Património 

 Banda de Música de S. Mamede Ribatua 

 Estudo de Reabilitação do Castro de s. Marcos 

 Reabilitação/Promoção do Património Arqueológico 

 Reabilitação/Promoção do Património Edificado 
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 Reabilitação de Miradouros 

 Centro de Investigação Arqueológica 

 Reestruturação dos Edifícios dos Paços do Concelho 

 

 

4. Estrutura Espacial de Condicionantes 

 

A estrutura espacial das condicionantes encontra-se sintetizada no artigo 6.º do 

regulamento do PDM e da respetiva planta de condicionantes, isto é, corresponde à 

espacialização das servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

Qualquer uma destas condicionantes mereceram a inventariação e estudo 

específico, tendo a REN tido direito a dossier independente, dada à respetiva 

importância, dentro do contexto global, e atendendo à apreciação e aprovação em 

matéria. 

 

A REN (figura 64) é uma condicionante que cai na competência da CCDR. 

Logo, à época eram estes que tinham a competência da elaborar, encontrando-se 

sujeitas à avaliação e aprovação de uma comissão composta para os devidos efeitos. 

Atendendo a que primeira carta da REN aprovada tinha sido elaborada através de 

cartografia analógica e desatualizada, entendeu-se proceder a um novo estudo, no 

âmbito da revisão do PDM, conforme previsto no respetivo regime jurídico. A precisão 

do SIG permitiu a inclusão de zonas pertinentes, resultante da sua fragilidade 

ambiental, e a exclusão de extensão indevidamente delimitadas. 
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Figura 64 – Zonas ribeirinhas, águas interiores e áreas de máxima infiltração 

Fonte: Proposta do plano 

 

 

 

Ainda sobre a REN, destacamos a importância desta relacionada com o Alto 

Douro Vinhateiro (ADV) que demonstra a capacidade do engenho e da arte de usar e 

transformar o solo de forma adequada, bem como o dever de o preservar, respeitando 

as fragilidades endógenas do tipo de solo. O dever de salvaguarda é acrescido porque 

com as novas ferramentas de nos adicionam conhecimento induzem-nos a uma 
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responsabilidade superior, por outro lado essa responsabilidade é acrescida 

legalmente em consequência da classificação patrimonial do ADV a monumento 

nacional e a restante Região Demarcada do Douro (RDD) encontrar-se inserida na 

respetiva zona especial de proteção (ZEP). Esta preocupação deu origem ao artigo 

7.º do regulamento do PDM (quadro 41), bem como a um regime de usos integrado. 

 

 

Quadro 39 – Artigo 7.º do regulamento do PDM 

REN  

ADV + 
RDD 

Movimentações de terras e 
destruição do coberto vegetal 
não podem implicar a 
obstrução ou destruição  

 Linhas de drenagem natural  

Nem a alteração da morfologia das margens dos cursos de água,  

Bem como da sua vegetação,  

A exceção de movimentos de terras 
necessários à execução de estruturas de 
acostagem 

Via Navegável do 
Douro, 

Cais do Pinhão 

Plantações em encostas com 
declive superior a 50 % são 
interditas 

Salvo 
quando 

A parcela de destino estiver ocupada por vinha ou outra 
cultura permanente,  

Ou ainda por 
mortórios,  

Caso em que poderá ser efetuada em 
micropatamares 

Plantação da vinha “ao alto” só 
pode ser efetuada em encostas 
ou parcelas com declive inicial da 
encosta inferior a 40 % 

Exceto 
quando 

Os solos sejam 
antrosolos, com maior 
suscetibilidade à 
erosão,  

Nomeadamente os 
correspondentes à unidade 
cartográfica Tasdx 1.1 da carta de 
solos de Trás-os-Montes, onde o 
limite máximo é de 30 %; 

Plantações em parcelas já 
ocupadas por vinha, olival ou 
amendoal armados  

Muros,  Tem de ser feita com recurso a 
patamares estreitos ou 
micropatamares, mantendo muros 
de suporte, salvo 

Nos casos em que a 
DRAPN dê parecer 
favorável à sua 
remoção 

Mortórios   

É 
interdita  

É interdita a destruição de 
valores patrimoniais 
vernáculos 

Muros de pedra,  

Edifícios vernáculos,  

Calçadas de pedra, 

Mortórios 

Bem como de núcleos de vegetação arbórea 

As novas edificações 
habitacionais para fixação em 
regime de residência própria e 
permanente dos agricultores 

Apenas 
serão 
autorizadas  

Integradas em 
espaços agrícolas  

Desde 
que 

De acordo com a delimitação 
constante na Planta de 
ordenamento,  

E nas condições estabelecidas no 
regime da REN 

Ou espaços de uso 
múltiplo agrícola e 
florestal, 

Ampliações de edificações 
existentes 

Habitacionais   Obedecem aos 
requisitos 
estabelecidos no 
regime da REN 

Os empreendimentos turísticos  

 Equipamentos de utilização coletiva 

Outros 
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Figura 65 - RAN 

Fonte: Proposta do plano 

 

 A reserva agrícola nacional (RAN), em termos de enquadramento nas 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública, encontra-se no grupo dos 

recursos agrícolas e florestais. De acordo com o respetivo regime jurídico, artigo 2.º, 

a RAN corresponde ao seguinte conceito: 
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1 - A RAN é o conjunto das áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e 

pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola. 

2 - A RAN é 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 permitidas tendo em conta os objetivos do 

presente regime nos vários tipos de terras e solos. 

 

 Esta restrição de utilidade pública pertence à esfera de competências da 

Direção Regional da Agricultura, tendo sido por eles, na área territorial do concelho 

de Alijó, delimitada e publicada em diário da República (DR). O Plano propôs a sus 

redelimitação através de propostas de inclusão e exclusão (figura 65). 

 

 

Figura 66 – Regime florestal 

Fonte: Proposta do plano 
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  As florestas da serra de S. Domingos e Escarão encontram-se há largas 

décadas delimitadas no âmbito do Regime Florestal como servidão sujeitas a regras 

de utilização dos respetivos recursos naturais. 

 

 “O regime Florestal compreende o conjunto de disposições destinadas a assegurar 

não só a criação, exploração e conservação da riqueza silvícola sob o ponto de vista 

da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja 

arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime 

das água e defesa das várzeas, para a valorização das planícies ardidas e benefício 

do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas e das areias no 

litoral marítimo” (Decreto-Lei de 24 de Dezembro de 1901). 

 

 O núcleo de árvores de interesse público estão localizadas em Alijó e 

correspondem aos exemplares de Platanus x acerifolia (Árvore Grande) e de Tília 

Tomentosa Moenchen. Estão sujeitas à servidão do dever de conservação sob a 

competência do ICNF.  

 

Existem outras árvores, em si, que encontram protegidas legalmente através 

de normas gerais e específicas. Entre elas fazem parte a azinheira, o sobreiro, a 

oliveira, entre outros. A lei de bases das politicas florestais estande a sua proteção às 

duas primeiras espécies, classificando-as como detentoras de valor ambiental e 

económico. Existem duas pequenas manchas identificadas sitas no Vale do Tua36 e 

na Zona do ADV (figura 67), que totalizam uma área inferior a 0,50 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Referenciada, como é óbvio, no PAFT. 
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 Figura 67 – Povoamento de sobreiros e azinheiras 

Fonte: Proposta do plano 

 

  

 

 

As áreas florestais percorridas por incêndios possuem restrições de utilidade 

públicas temporais que obrigam a um acerto anual das plantas de condicionantes. 

Devido ao solo fortemente acidentado o Plano identifica áreas extensas de 

perigosidade de incêndio (figura 68), salvaguardado no artigo 11.º do regulamento do 

PDM. 
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Figura 68 – Perigosidade de incêndio 

Fonte: Proposta do plano 

 

 

 

Os recursos hídricos corresponde: 

 

 Às zonas inundáveis (quadro 41),  

o Albufeiras de águas públicas  

 Barragem Régua Carrapatelo 

 POARC que carece de pequenos acertos 

regulamentares, já identificados anteriormente 

 PEARC, programa especial da albufeira da Régua 

Carrapatelo, em elaboração 

 Barragem do Tua 

 PEAFT, programa especial da albufeira de Foz Tua 

 Barragem de Vila Chã 

 Com o UOPG identificada no programa de execução, 

plano de pormenor da Barragem de vila Chã. 
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 E demais áreas incluídas no domínio hídrico (figura 69). 

 

 A revisão do PDM pode atender e ser elaborado conjuntamente com os 

programas enumerados, a sua não eficácia e não regulamentação do PDM (a rever) 

obriga à aplicação das normas aplicáveis de âmbito geral e específico a albufeiras 

numa visão mais cega. 

 

 

Figura 69 – Domínio hídrico 

Fonte: Proposta do plano 
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Quadro 40 – Artigo 26.º do regulamento do PDM 

Ocupação 

das Zonas 

inundáveis 

Nas zonas 

inundáveis 

integradas 

em solos 

urbanizados 

São permitidas  

Obras de conservação,  

Das edificações existentes Obras, alteração  

Obras de manutenção  

Não é 

permitida  

Construção de 

qualquer edificação  

Que possa constituir uma obstrução 

permanente à livre passagem das águas 

Construção 

de aterros,  

Excetuando aqueles necessários para a 

construção de estruturas de acostagem nos rios 

Douro e Pinhão 

As cotas dos pisos inferiores das 

edificações  

Devem ser superiores à cota local 

de máxima cheia 

Nas zonas inundáveis 

integradas em estrutura 

ecológica urbana 

Não é 

permitida  

Construção 

de aterros,  

Excetuando 

aqueles 

necessários  

Na construção de 

estruturas de 

acostagem nos 

rios Douro e 

Pinhão 

Nas zonas 

inundáveis 

integradas em 

solo rural 

São 

interditas  

 

Novas 

construções  

 

À exceção das que 

constituam complemento 

indispensável de outras 

já existentes  

E desde que se 

destinem a 

melhorar a 

funcionalidade 

da construção 

inicial 
E devidamente 

licenciadas 

São 

permitidas  

Instalações adstritas a aproveitamentos hidroagrícolas,  

Instalações adstritas a aproveitamentos hidroelétricos  

E cais fluviais 

Não é 

permitida  

A construção de 

caves  

Ainda que apenas destinadas a 

estacionamento 

A construção de 

aterros,  

Excetuando 

aqueles 

necessários  

Na construção de 

estruturas de 

acostagem no rio 

Douro 

 

  

 

Fazem parte dos recursos geológicos a conceção mineira do Vale das Gatas 

e a conceção de água mineral natural das Caldas de Carlão. 

 

Do plano não fazem parte espaços canais. No entanto a rede rodoviária 

encontra-se tipificada e caracterizada, bem como está definidas as regras para a 

construção das novas vias quadros 42 a 47 e figura.  
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Quadro 41 – Artigo 27.º do regulamento do PDM 

Definição 
Espaços 
canais 

Infraestruturas correspondem 
aos corredores ativado 

Rede rodoviária 

Rede ferroviária 

Infraestruturas básicas e de transportes 

Via navegável do Douro 

Infraestruturas 
correspondem 
aos corredores 
a ativar 

Rede rodoviária 

Enquanto o projeto não for 
aprovado, fica interdita a 
construção de novos edifícios 

Rede ferroviária 

Infraestruturas 
básicas e de 
transportes 

Via navegável do 
Douro 

 

 

Quadro 42 – Artigo 28.º do regulamento do PDM 

Rede 
rodoviária 

Rede viária 
nacional 

Plano 
Rodoviário 
Nacional 

IP4/A4,  

Integrando igualmente as 
estradas desclassificadas 
sob jurisdição da EP 

IC5,  

EN212,  

Estradas 
regionais 

ER322,  

ER323,  

ER322-3  

E ER15 

Rede 
municipal 
fundamental 

EM Desempenham um papel 
estruturante na organização da 
circulação viária e dos transportes a 
nível municipal, estando subdivididas  

Rede municipal principal; 

CM Rede municipal secundária. 

Rede viária 
urbana 

Rede viária urbana respeita às vias urbanas que servem de base aos 
aglomerados urbanos 

As vias de acesso que surgem das vias dos níveis hierárquicos no interior dos 
perímetros dos aglomerados urbanos 
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Figura 70 – Rede rodoviária no concelho de Alijó 

Fonte. Proposta do Plano 
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Quadro 43 – Estrutura viária (anexo do regulamento do PDM) 

Tipologia 
Designação e troços integrados no concelho 

 

Rede Viária Nacional e 

Estradas Regionais. 

Rede Nacional 

Fundamental 

IP4/A4 – Limite Concelho Sabrosa – Limite 

Concelho Murça 

Rede Nacional 

Complementar 

IC5 – Nó do Pópulo – Limite Concelho Carrazeda de 

Ansiães 

(EN 212 — Nó do Pópulo — Limite Concelho de 

Carrazeda de Ansiães) 

Estradas Regionais 

ER 322 – Limite Concelho Sabrosa – Alijó (EN 212) 

ER 323 — Pinhão (entroncamento da ER 322 -3) - 

EN22 

ER 322 -3 — Favaios — Pinhão 

ER 15 — Pópulo (EN 212) — Limite do concelho de 

Murça 

(ER 314) 

Estradas Desclassificadas 

sob Jurisdição da EP 

EN 15 – Balsa – Pópulo 

Troço EN 212 desclassificado (Entroncamento EN 

212 — Alijó 

Rede Municipal 

Fundamental 

Rede Municipal Principal 

EM 581 (Nó EN 212 — Santa Eugénia) 

EM 582 (Entroncamento EM 323 -1 — 

Entroncamento EM 314 Murça) 

EM 583 (Entroncamento EN 15 — Entroncamento 

EM323 -1 Vilar de Maçada) 

EM 584B (Entroncamento ER 322 -3 – Limite 

concelho Sabrosa) 

EM 585 (Entroncamento ER 322 -3 — Pinhão) 

EM 585 -1 (Entroncamento EM 585 — Casal de 

Loivos) 

EM 594 (Entroncamento EM 582 — Santa Eugénia) 

EM 597 (Entroncamento ER 322 — Entroncamento 

EM 585) 

EM 597 -1 (Entroncamento ER 322 — 

Entroncamento EM 597) 

EM 597 -2 (Entroncamento EN 212 — 

Entroncamento EM 597) 

EM 598 (Entroncamento EN 212 — Franzilhal) 

EM 323 (Entroncamento EN 15 — Entroncamento 

ER 322 -3) 

EM 323 -1 (Entroncamento EM 323 — 

Entroncamento ER 322) 

EM 1337 (ER 322 – Limite do concelho Sabrosa) 

CM 1285 (Entroncamento EM 581 – Limite 

concelho Murça) 

Rede Municipal 

Secundária 

As restantes Estradas e Caminhos Municipais não 

incluídas na Rede Municipal Principal com a 

exceção dos troços localizado no interior dos 

perímetros dos aglomerados urbana 

Rede Viária Urbana Todas as vias ou troços de vias existentes no interior dos aglomerados urbanos  
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Quadro 44 – Artigo 29.º do regulamento do PDM 
Fu

n
ci

o
n

al
id

ad
e 

e 
ar

ti
cu

la
çã

o
 d

a 
R

ed
e 

V
iá

ri
a

 

Vias que 
integram a 
rede 
municipal 
principal 

Estabelecem a ligação entre os principais 
aglomerados do concelho São as principais geradoras de tráfego 

articulando -se com as várias malhas 
existentes no território do concelho, 
amarrando as vias de nível inferior, 
nomeadamente, as da rede municipal 
secundária de forma a permitir a 
melhor mobilidade possível 

 Vias de cariz nacional e regional  

As ligações da sede de concelho às sedes de 
freguesia,  

Assegurando a 
estrutura base viária 
concelhia e as ligações 
ao seu exterior,  

Aos concelhos 
vizinhos  

E à rede nacional 
e regional.  

Vias que 
integram a 
rede 
municipal 
secundária 

Vias 
locais  

 Ligação entre as vias da Rede municipal 
principal,  

Não se considerando 
incluídos neste nível 
hierárquico as vias 
consideradas caminhos 
agrícolas ou florestais 

Ligam os diferentes polos urbanos de 
pequena dimensão entre si,  

Ligam as sedes de freguesia aos seus 
aglomerados,  

As vias que 
integram a 
rede viária 
urbana 

Estruturam a 
malha urbana 
dos 
aglomerados 

Ruas de caráter 
estritamente local, de 
acesso às principais 
atividades e habitações,  

Devem assegurar o fecho da malha 
urbana que se encontra interrompida 
e criar situações de 
constrangimento/estrangulamento na 
estrutura viária, perspetivando uma 
malha viária mais estruturada e legível 

 

 

Quadro 45 – Artigo 30.º do regulamento do PDM 

Regime 

 

Rede 

rodoviária  

 

Espaços para 

infraestruturas 

 

Do uso do 

solo 

Às vias da 

rede  

Viária 

nacional  Existentes 

e 

previstas, 

Aplica-se 

o 

estipulado 

Na 

legislação 

geral em 

vigor  
Em 

relação 

Às zonas 

de proteção 

non 

aedificandi  

E estradas 

regionais 

E 

específica 

em vigor 

E acessos 

marginais 

Às vias da 

rede 

municipal 

Principal  Aplica-se 

o 

estipulado 

No Regulamento Geral das Estradas e 

Caminhos Municipais E secundária 

Às vias da 

rede viária 

urbana 

Na ausência de 

alinhamentos já 

definidos É criada 

Uma Zona 

non 

aedificandi  

Não 

inferior 

a 3 

metros 

Para cada 

lado da 

faixa de 

rodagem 
Ou previstos em Planos 

de Pormenor 
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Quadro 46 – Artigo 31.º do regulamento do PDM 

As vias 

da rede 

viária 

urbana 

a 

executar 

Aplica-se o 

dimensionamento 

mínimo previsto 

nas normas 

próprias 

Desde que 

devidamente 

justificado por 

questões de 

integração no 

tecido urbano 

comprometido 

Faixa de rodagem 

mínima de 9 ou 11 

metros 

Consoante o estacionamento se faça 

respetivamente numa ou nas duas 

margens 

Estacionamento integrado nas faixas de rodagem, de preferência 

apenas numa das margens 

Deverão ser executados 

passeios pavimentados, de 

ambos os lados da faixa de 

rodagem 

De largura 

variável em 

função do tipo 

de utilização 

Nunca inferior a 

2,25 m com 

arborização 

Nunca inferior a 

1,50 m sem 

arborização 

Deverão ter arborização ao 

longo dos passeios 

marginantes 

Exceto nos casos devidamente 

justificados 

Nos solos urbanizáveis 

os novos arruamentos 

têm de estabelecer 

ligação com as vias 

existentes,  

Não sendo 

admissível  

Soluções em cul-de-sac,  

Ou em condições de 

impossibilidade  

Terão que ser 

implantadas soluções de 

rotundas com o 

diâmetro mínimo do 

círculo interior de 10 m, 

na extremidade do 

arruamento 

O traçado dos 

novos 

arruamentos 

Deverá ser 

efetuado de 

forma que  

Edifícios não fiquem suspensos 

por pilares aparentes,  

Implicando nesta situação o seu 

traçado de forma a satisfazer 

apenas uma frente de lotes que 

ficarão a cota superior ao do 

arruamento 
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Figura 71 – Rede Ferroviária 

Fonte: Proposta do plano 

 

 

 Relativamente à rede ferroviária, quanto às servidões administrativa e 

restrições de utilidade pública, o regulamento aponte para as respetivas normas 

específicas aplicáveis (figura 71 e artigo 32.º do regulamento do PDM).  

Situação análoga quanto à via navegável do Douro e Cais do Pinhão (artigo 

34.º do regulamento do PDM). 
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Figura 72 - Saneamento 

Fonte: Proposta do plano 
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Figura 73 – Abastecimento de água 

Fonte: Proposta do plano 

  

 As redes de saneamento, tratamentos de efluentes, nascentes de 

abastecimento de água, ETA, rede elétrica de alta tensão, antenas de 

telecomunicações, postos de vigia das florestas e vértices geodésicos, estão sujeitas 

a áreas de servidão, contemplados nos respetivos regimes específicos e em termos 

de regulamento do PDM. Sendo assim, muito importante conhecermos as suas 

localizações. A título de exemplo37 acrescentamos: 

 

 Saneamento: Faixa de 5 m de largura, medidos para cada um dos lados dos 

emissários gerais; 200 m de largura numa faixa envolvendo as ETAR’S. 

o Garantir a segurança pública e o correto saneamento, sem prejuízo das 

populações ou atividades  

o Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro/Câmara Municipal de Alijó  

 

                                                           
37 Fonte: Relatório do PDM. 
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 Abastecimento de água: Faixa de 5 m de largura, medidos para cada um dos 

lados das condutas adutoras  

o Garantir a segurança a pública e o correto abastecimento da água, sem 

prejuízo das populações ou atividades  

o Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro/Câmara Municipal de Alijó  

 Rede Elétrica: A observar aquando da instalação das redes elétricas ou no ato 

de licenciamento de edificações a localizar na proximidade das linhas elétricas 

já existentes  

o Garantir a segurança pública e o abastecimento de energia elétrica a 

todas as populações e atividades  

o REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.  

 Antenas de telecomunicações: Proteger os centros radielétricos de obstáculos 

que prejudiquem a propagação das ondas radielétricas, bem como evitar 

perturbações eletromagnéticas que afetem a receção dessas zonas  

o Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM)  

 Postos de vigia: Faixa de 30m em redor dos postos de vigia  

o Vigilância dos espaços rurais, contribuindo para a redução do número 

de ocorrências de incêndios florestais, identificando potenciais 

causadores e dissuadindo comportamentos que propiciem a ocorrência 

dos mesmos  

o GNR (SEPNA)  

 Marcos geodésicos: 15 m de raio  

o Garantir a sua visibilidade, tal como os marcos de triangulação cadastral, 

as marcas de nivelamento ou outras referências  

o Instituto Geográfico Português (IGP)  
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Figura 74- Marcos geodésico 

Fonte: Relatório do PDM 

 

 

 Os Bens Culturais guardam nos seus interstícios o ADN da evolução da 

humanidade e a identidade que caracteriza cada civilização (povo ou Estado), que de 

acordo com o artigo 14.º da lei de bases do património cultural – LBPC (quadro 48) 

abrangem um leque alargado de áreas que podem ser distinguidas como testemunhos 

de valor de interesse, merecendo por esse motivo uma classificação associada a uma 

proteção.  

 O Plano preocupou-se com a inventariação de todos os bens, classificados, em 

vias de classificação e outros que podem vir a merecer uma distinção patrimonial. A 

proteção do Bem é conferida por uma servidão administrativa da qual resulta uma 

zona especial de proteção (ZEP) combinada com o parecer obrigatório à entidade 

competente para o devido efeito, em razão de localização, no âmbito do uso e 

transformação do solo, designadamente no âmbito da gestão urbanística, segundo o 

artigo 13.º e seguintes do regime jurídico da urbanização e da edificação. A servidão 
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referida encontra-se referenciada no artigo 6.º do regulamento do PDM e subdivide-

se da seguinte forma: 

 

 Área Classificada como Monumento Nacional/Património Mundial e 

respetiva zona do ADV (figura 75) 

 Imóveis Classificados e em Vias de Classificação (figura 76) 

 Edifícios e Construções de Interesse Público (figura 77) 

.  

 

Quadro 47 – Artigo 14.º da Lei de bases do património cultural (LBPC) 

Bens 

culturais 

 

 

Dos 

bens 

culturais 

e das 

formas 

de 

proteção 

Consideram-

se bens 

culturais 

Os bens 

móveis e 

imóveis que 

Todos os 

testemunho

s de valor 

De civilização 

Representem 

testemunho 

material 

,  

Com valor 

de 

civilização 

ou de 

cultura 

Ou de cultura 

Interesse 

cultural 

relevante 

Histórico,  

Paleontológico,  

Arqueológico 

Arquitetónico,  

Linguístico,  

Documental,  

Artístico,  

Etnográfico,  

Científico,  

Social,  

Industrial  

Ou técnico 

Quaisquer 

outros bens 

Por força de convenções 

internacionais 

Que vinculem o Estado 

Português 

Os 

princípios Fundamentais 

da LBPC 

São 

extensíveis 

Na medida 

do que for 

compatível 

Com os 

respetivos 

regimes 

jurídicos,  

Aos 

bens 

Naturais,  

Ambientais,  

E 

disposições 

Paisagísticos  

Ou paleontológicos 

 

 

A respetiva inventariação é composta pela localização georreferenciada 

(figuras 75 a 77), listagem nos anexos do regulamento do PDM (quadro 50), bem como 

vem acompanhada de um regime de usos.   
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Figura 75 – Área classificada como Monumento Nacional  

Fonte: Relatório do Plano 
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Figura 76 – Imóveis classificados 

Fonte: Relatório do Plano 
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Figura 77 - Edifícios e construções de interesse público 

Relatório do Plano 
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Quadro 48 – Lista do Património classificado 

Elementos Freguesias Lugar Classificação Decreto Data 

Anta da Fonte 

Coberta 
Vila Chã --- 

MN (Monumento 

Nacional) 

Decreto 

16.06.1920, 

DG136 

1910.06.23 

Alto Douro 

Vinhateiro 

Alijó, amieiro, 

Carlão, Castedo, 
Cotas, Favaios, 

Pegarinhos, 

Sanfins do Douro, 
Santa Eugénia, S. 

Mamede Ribatua, 

Vale de Mendiz, 
Vilar de Maçada, 

Vilarinho de Cotas 

--- 
MN (Monumento 

Nacional) 

Aviso nº 

15170/2010, 

DR147 

2010.07.30 

Abrigo Rupestre 

da Pala Pinta 
Carlão  --- 

Em vias de 

classificação  

Homologação 

suplementar 

como M.N. 
1986.05.07 

Igreja de São 

Mamede de 

Ribatua 

S. Mamede 

de Ribatua 

S. 

Mamede 

de Ribatua 

IIM (Imóvel de 

Interesse Municipal) 

Dec. 8/83, DR 

19 
1983.01.24 

Pelourinho de 

Alijó 
Alijó  Alijó  

IIP (Imóvel de 

Interesse Público) 

Dec. 23 122, 

DG 231 
1933.10.11 

Marco granítico 

n.º 1 
Favaios  --- 

IIP (Imóvel de 

Interesse Público) 

Dec. 35 909, 

DG236 
1946.10.17 

Marco granítico 

n.º 2 
Favaios  --- 

IIP (Imóvel de 

Interesse Público) 

Dec. 35 909, 

DG236 
1946.10.17 

Marco granítico 

n.º 3 
Favaios  --- 

IIP (Imóvel de 

Interesse Público) 

Dec. 35 909, 

DG236 
1946.10.17 

Marco granítico 

n.º 1 

Vale de 

Mendiz  
--- 

IIP (Imóvel de 

Interesse Público) 

Dec. 35 909, 

DG236 
1946.10.17 

Castro do Pópulo 

/Castro da Touca 

Rota/Castelo 

Pópulo  --- 
IIP (Imóvel de 

Interesse Público) 

Dec. 67/97, DR 

301 
1997.12.31 

Pelourinho de S. 

Mamede Ribatua 

S. Mamede 

Ribatua  

S. 

Mamede 

Ribatua  

IIP (Imóvel de 

Interesse Público) 

Dec. 23 122, 

DG 231 
1933.10.11 

Capela de Nossa 

Senhora da Boa 

Morte e Cruzeiro 

Pópulo  --- 
Em vias de 

Classificação  

Desp. IPPAR 

de 3 de 

Fevereiro de 

1998 

1998.02.03 

Conjunto do 

Santuário do 

Senhor de 

Perafita”/Santuário 

do Senhor de 

Perafita 

Vila Verde  --- 
IIP (Imóvel de 

Interesse Público) 

Despacho do 

Vice-Presidente 

do IPPAR 
2003.08.11 

Conjunto 

Arquitetónico do 

Largo da Praça e 

Rua Direita de 

Favaios 

Favaios  Favaios  
CIP (Conjunto de 

Interesse Público) 

Portaria n.º 

242/2010 
2010.03.31 

Necrópole 

megalítica Alto das 

Madorras 
Vila Verde --- 

SIP (Sítio de 

Interesse Público) 

Portaria n.º 740 

-DJ/2012 
2012.12.24 
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Quadro 49 – Listados Bens Patrimoniais imóveis não classificados 

Código Designação Tipo Freguesia 

P 1 Mamoa 1 do Cabeço do Bique/ Cabeço 

do Novais 

Mamoa Vila verde  

P 2 Mamoa 2 do Cabeço do Bique/ Cabeço 

do Novais 

Mamoa Vila verde  

P 3 Perafita/Fonte das Hortas Necrópole Vila Verde 

P 4 Monte Cardo 1 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 5 Monte Cardo 2 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 6 Monte Cardo 3 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 7 Monte Cardo 4 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 8 Monte Cardo 5 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 9 Monte Cardo 6 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 10 Alto das Madorras 9 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 11 Alto das Madorras 3 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 12 Alto das Madorras 2 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 13 Alto das Madorras 6 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 14 Alto das Madorras 12 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 15 Alto das Madorras 13 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 16 Alto das Madorras 5 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 17 Alto das Madorras 14 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 18 Alto das Madorras 11 Monumento Megalítico Vila Verde 

P 19 Alto das Madorras 10 Monumento Megalítico Vila Verde 
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Código Designação Tipo Freguesia 

P 20 Rocha n.º 3 (Murada da Balsa) Arte rupestre Vila verde  

P 21 Rocha n.º 1 (Murada da Balsa) Arte rupestre Vila verde  

P 22 Rocha n.º 2 (Murada da Balsa) Arte rupestre Vila verde  

P 23 Murada (Castelo da Balsa) Povoado fortificado Vila verde  

P 24 Minas da Balsa Mina  Vila Verde 

P 25 Vila Verde  Achado isolado  Vila Verde 

P 26 Veiguinha  Necrópole Vila Verde 

P 27 Calçada de Vila Verde Via  Vila Verde 

P 28 Cerca  Povoado fortificado Vila Verde 

P 29 Carqueijal Monumento Megalítico Vila Verde 

P 30 Freixo  Povoado fortificado Vila Verde 

P 31 Pópulo  Achado isolado Pópulo  

P 32 Castro do Pópulo/Castelo de São 

Marcos 

Povoado fortificado Pópulo  

P 33 Vale de Cunho Achado isolado  Pópulo  

P 34 Rocha do Chão do Nabal Arte rupestre Pópulo  

P 35 Castelo de Ribalonga Povoado fortificado  Ribalonga 

P 36 Freixo 1 Arte rupestre Ribalonga  

P 37 Santa Ana/Santo Ovídio Necrópole Ribalonga  

P 38 Freixo 2 Arte rupestre Ribalonga  

P 39 Freixo 3 Arte rupestre Ribalonga  

P 40 Os Meirinhos  Achado isolado  Ribalonga  
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Código Designação Tipo Freguesia 

P 41 Castelo de Castorigo Povoado fortificado Pegarinhos   

P 42 Regato do Mourão Arte rupestre Pegarinhos 

P 43 Santuário Nossa Senhora dos Aflitos Património edificado 

religioso 

Pegarinhos 

P 44 Castelo de Vale de Mir Povoado fortificado Pegarinhos 

P 45 Lagar de Costa Lagar  Pegarinhos 

P 46 Lagar 1 Detrás da Serra Lagar  Pegarinhos 

P 47 Pegarinhos/Ponte Magusteira Ponte da Musguira Pegarinhos 

P 48 Lagar do Souto 2 Lagar  Pegarinhos 

P 49 Lagar do Souto Lagar  Pegarinhos 

P 50 Botelhinha 1 Arte rupestre Pegarinhos 

P 51 Botelhinha 2 Arte rupestre Pegarinhos 

P 52 Fonte Coberta 5 Arte rupestre Pegarinhos 

P 53 Fonte Coberta 7 Arte rupestre Pegarinhos 

P 54 Fonte Coberta 8 Arte rupestre Pegarinhos 

P 55 Fonte Coberta 6 Arte rupestre Pegarinhos 
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Código Designação Tipo Freguesia 

P 56 Fonte Coberta 4 Arte rupestre Vila chã 

P 57 Anta da fonte coberta  Monumento 

Megalítico  

Vila chã 

P 58 Fonte Coberta 1 Arte rupestre Vila chã 

P 59 Fonte Coberta  Arte rupestre Vila chã 

P 60 Fonte Coberta 2 Arte rupestre Vila chã 

P 61 Fonte Coberta 3 Arte rupestre Vila chã 

P 62 Vila chã Via  Vila chã 

P 63 Igreja de Vila Chã Necrópole Vila chã 

P 64 Monteira Mina Vila chã 

P 65 Muralhas de Santa Bárbara Povoado Fortificado Vilar de Maçada  

P 66 Vilar de Maçada  Achado isolado Vilar de Maçada  

P 67 Igreja de vilar de Maçada Achado isolado Vilar de Maçada  

P 68 Igreja de vilar de Maçada Património edificado 

religioso 

Vilar de Maçada  

P 69 Sobredos /Campas do Mouros Sepultura   Vilar de Maçada  

P 70 Alta da Muralha/Cabeça Murada Povoado fortificado Vilar de Maçada  

P 71 Francelos  Achado isolado  Vilar de Maçada  

P 72 Quinta das Tulhas  Necrópole Vilar de Maçada  

 

  



 

212 
 

 

Código Designação Tipo Freguesia 

P 73 Santiago  Habitat  Sanfins do Douro  

P 74 Castelo de Cheires   Povoado fortificado  Sanfins do Douro  

P 75 Ponte da Ribeira de Cheires Ponte  Sanfins do Douro  

P 76 Igreja Nossa Senhora da Conceição Património edificado 

religioso  
Sanfins do Douro  

P 77 Igreja Matriz de Sanfins do Douro Património edificado 

religioso  
Sanfins do Douro  

P 78 Capela 1 (Capela da Nossa da 

Piedade) 
Património edificado 

religioso  
Sanfins do Douro  

P 79 Capela 2 (Capela da Nossa da 

Piedade) 
Património edificado 

religioso  
Sanfins do Douro  

P 80 Capela 3 (Capela da Nossa da 

Piedade) 
Património edificado 

religioso  
Sanfins do Douro  

P 81 Capela 4 (Capela da Nossa da 

Piedade) Monteira 

Património edificado 

religioso 

Sanfins do Douro  

P 82 Senhora da Piedade Povoado Fortificado Sanfins do Douro  

P 83 Santuário da Senhora da Piedade  Património edificado 

religioso 

Sanfins do Douro  

P 84 Rio de Moinhos  Ponte  Sanfins do Douro  

P 85 Cabeço da Cortes Sepultura  Sanfins do Douro  

P 86  Regada   Via    Favaios   

P 87 Quinta de S. Jorge Achado isolado  Favaios   

P 88 S. Bento  Habitat   Favaios   

P 89 Santa Barbara   Povoado fortificado  Favaios   

P 90 Castro do Vilarelho  Povoado fortificado  Favaios   

 

  



 
 

 

213 
 

 

Código Designação Tipo Freguesia 

P 91 Caminho de Sanfins Inscrição  Alijó   

P 92 Alijó/Serra do Vilarelho   Monumento megalítico  Alijó   

P 93 Telheiras    Arte Rupestre   Alijó   

P 94 Cruzeiro de Presandães Menir   Alijó   

P 95 Via de Presandães Via   Alijó   

P 96 Alijó  Arte Rupestre  Alijó   

P 97 Edifício Café da Paz Património edificado  Alijó   

P 98 Carvalheira Atalaia  Alijó   

P 99 Tapada Velha Via  Alijó   

P 100 Estante 4 Monumento megalítico Alijó   

P 101 Estante 3 Monumento megalítico Alijó   

P 102 Castelo da Burneira  Povoado Fortificado  Alijó   

P 103 Burneira  Monumento megalítico Alijó   

P 104 Estante 2 Monumento megalítico Carlão 

P 105 Estante 1 Monumento megalítico Carlão 

P 106 Castelo de Carlão 1 Arte Rupestre Carlão 

P 107 Castelo de Carlão  Povoamento fortificado Carlão 

P 108 Castelo de Carlão 2 Arte Rupestre Carlão 

P 109 Castelo de Carlão 3 Arte Rupestre Carlão 

P 110 Alabarda Arte Rupestre Carlão 

P 111 Via das Caldas de Carlão Via  Carlão 

P 112 Franzilhal  Lagar Carlão 

P 113 Abrigo rupestre do Pala Pinta Arte Rupestre Carlão 
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Código Designação Tipo Freguesia 

P 114 Souto/Amieiro Velho Lagar Amieiro 

P 115 Senhora da Cunha    Povoado fortificado  Amieiro 

P 116 Cortinhas  Habitat   São Mamede de 

Ribatua 

P 117 Cortinhas  Achado isolado São Mamede de 

Ribatua 

P 118 Castro do Piolho/Castelo dos Mouros Povoado fortificado São Mamede de 

Ribatua 

P 119 São Mamede de Ribatua Achado isolado São Mamede de 

Ribatua 

P 120 Ponte de São Mamede de Ribatua Ponte   São Mamede de 

Ribatua 

P 121 Calçada de São Mamede de Ribatua Via   São Mamede de 

Ribatua 

P 122 Castelo de Safres Povoado fortificado   São Mamede de 

Ribatua 

P 123 Castelo dos Barcos Habitat  São Mamede de 

Ribatua 

P 124 Monte de São Domingos Habitat  Castedo  

P 125 Santa Marinha  Achado isolado  Castedo  

P 126 Castelo  Habitat   Castedo  

P 127 Cerca   Povoado fortificado  Castedo  

P 128 Castelo de Vilarinho de Cotas Povoado fortificado  Vale de Mendiz   

P 129 Cerca  Povoado fortificado  Casal de Loivos  

P 130 Pinhão  Achado isolado Pinhão  
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Código Designação Tipo Freguesia 

P 114 Souto/Amieiro Velho Lagar Amieiro 

P 115 Senhora da Cunha    Povoado fortificado  Amieiro 

P 116 Cortinhas  Habitat   São Mamede de 

Ribatua 

P 117 Cortinhas  Achado isolado São Mamede de 

Ribatua 

P 118 Castro do Piolho/Castelo dos Mouros Povoado fortificado São Mamede de 

Ribatua 

P 119 São Mamede de Ribatua Achado isolado São Mamede de 

Ribatua 

P 120 Ponte de São Mamede de Ribatua Ponte   São Mamede de 

Ribatua 

P 121 Calçada de São Mamede de Ribatua Via   São Mamede de 

Ribatua 

P 122 Castelo de Safres Povoado fortificado   São Mamede de 

Ribatua 

P 123 Castelo dos Barcos Habitat  São Mamede de 

Ribatua 

P 124 Monte de São Domingos Habitat  Castedo  

P 125 Santa Marinha  Achado isolado  Castedo  

P 126 Castelo  Habitat   Castedo  

P 127 Cerca   Povoado fortificado  Castedo  

P 128 Castelo de Vilarinho de Cotas Povoado fortificado  Vale de Mendiz   

P 129 Cerca  Povoado fortificado  Casal de Loivos  

P 130 Pinhão  Achado isolado Pinhão  
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5. Estrutura Espacial de Ordenamento 

 

Para a construção do modelo territorial, traduzido na planta de ordenamento do 

Plano (figura 63) foram seguidos os critérios uniformes destinados à classificação e 

reclassificação do solo, definição de utilização dominante, destinados à construção do 

ordenamento através de categorias, quer do solo rural, quer do solo urbano, com base 

no Decreto Regulamentar 11/2009 de 29 de maio. Foi por esta razão que foram: 

 

 Inventariadas todas as condicionantes,  

 Enquadramento nas estratégias, definições e orientações dos IGT, com 

a mesma incidência territorial 

 Estudado o território em diferentes perspetivas, sociais, económicas, 

culturais e ambientais, por forma a perceber: 

o Sistema Biofísico 

o Sistema Territorial Urbano 

o Sistema Produtivo de Base Territorial 

 Estratégias de desenvolvimento local. 

 

Faz-se notar que as condicionantes, resultante das servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, impõem os respetivos regime de usos de solo que se 

sobrepõem aos demais usos que compõem a expressão territorial da estratégia que 

se pretende implementar na prossecução do desenvolvimento local prospetivado na 

respetiva visão integrada. Passamos a ter desta forma duas grandes componentes de 

gestão: 

 

 Estratégica que vincula a Administração. 
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 Regulamentar que vincula particulares e a Administração no âmbito do 

ordenamento do território e do urbanismo. 

 

Consagrou-se, assim, no capítulo III do regulamento as normas relativas aos 

usos dos solos.  

 

 

Quadro 50 – Estrutura do capítulo dos usos do solo do regulamento do PDM 

Uso do 
solo 

Qualificação do solo rural e urbano Identificação 

Disposições comuns 

Relativas aos usos e atividades Compatibilidade de usos e atividades 

Preexistências 

Relativas à proteção contra 
incêndios Medidas de defesa da floresta contra incêndios 

Relativas à edificabilidade 

Condições de edificabilidade 

Forma dos lotes ou parcelas 

Condicionamentos estéticos ou ambientais 

Indústria e armazéns em prédios com habitação 

Indústria e armazéns em prédios autónomos 

Relativas às Infraestruturas 
Estacionamento 

Sistema urbano Hierarquia da rede urbana 

Estrutura ecológica 
municipal 

 Identificação 

Estrutura ecológica em solo rural Regime 

Estrutura ecológica em solo urbano Regime 

Património cultural imóvel Regime 

Plano de Ordenamento das albufeiras da Régua e do 

Carrapatelo (POARC) 
Regime 

Classificada como monumento nacional/património 

mundial do ADV 
Regime 

Zonas inundáveis 
Caracterização 

Regime 

Espaços para 

infraestruturas 

Rede rodoviária 

Definição 

Hierarquia viária 

Funcionalidade e articulação da Rede Viária 

Regime 

Vias a Executar 

Rede ferroviária Caracterização e Regime 

Infraestruturas básicas Caracterização e Regime 

Via navegável do Douro Caracterização e Regime 

Áreas afetas aos recursos geológicos Caracterização e Regime 
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Aqui consta o regime das condicionantes que carecem de uma abordagem que 

não se restringe apenas aos respetivos regimes jurídicos e constituição de servidões 

de proteção, designadamente: 

 

 Zonas inundáveis dos Recursos Hídricos (quadro 33, 41 e 51). 

 Recursos Geológicos (quadro 33 e 51). 

 Medidas de defesa das florestas contra incêndios, no âmbito dos 

recursos agrícolas e florestais, logo em do espaço rural (quadro 33 e 51). 

 Infraestruturas básicas (quadro 33, 51 e 52) 

 Infraestruturas, rodoviária, ferroviária, via navegável e básica (quadro 

33, 42 a 47 e 51 e figuras 70 a 73). 

 Alto Douro Vinhateiro (quadro 33, 49 e 51 e figura 76). 

 

 

Quadro 51 – Artigo 33.º do regulamento do PDM 

Caracterização e 

regime da 

infraestruturas 

básicas 

 

Uso do solo 

O
s 

es
p

aç
o

s 
p

ar
a 

in
fr

ae
st

ru
tu

ra
s Básicas   

Integram as 

áreas afetas 

ou a afetar a 

infraestrutura

s 

Transportes   

Aplicando-se 

a cada uma o 

estipulado na 

legislação 

geral e 

específica em 

vigor,  

D
es

ig
n

ad
a/

 

Em matéria 

de zonas 

non 

aedificandi 

e de 

proteção, 

quando for 

o caso 

Comunicações   

Energia elétrica,  

Gás 

Abastecimento de água  

Drenagem de esgotos,  

E de 

transporte

s 

Aeródromo  

Subestações elétricas,  

Estações de tratamento de 

água,  

Estações de tratamento de 

águas residuais  

Estações de tratamento de 

resíduos sólidos,  

 

 

No âmbito do sistema de instrumentos territoriais, mereceram atenção 

regulamentar o PIOT-ADV e o POARC (quadro 33, 49 e 51 e figura 76). 

 

Face a este conhecimento procedeu-se à qualificação do solo que se divide em 

duas grandes categorias: 
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 Rural 

 Urbano 

 

Podendo cada uma delas subdividir-se em categorias e subcategorias. A cada 

categoria e subcategoria consta o regime de uso dominante, usos complementares 

admissíveis e as regras de uso, ocupação e transformação do solo. A classificação do 

solo, constante no regulamento do PDM e respetiva planta de ordenamento encontra-

se representada no quadro 53 e na figura 64. 

 

Quadro 52 – Artigo 8.º do Regulamento do PDM 

Qualificação 

do solo 

 

Uso do solo 

Solo 

Rural 

Espaços agrícolas ou 

florestais: 

Espaços agrícolas; 

Espaços de uso múltiplo 

Espaços florestais de conservação 

Espaços florestais de produção 

Espaços naturais 

Espaços culturais 

Espaços destinados a equipamentos 

Solo 

urbano 

Solos 

urbanizados 

Espaços centrais I; 

Espaços centrais II; 

Espaços residenciais de nível I; 

Espaços residenciais de nível II; 

Espaços de uso especial 

Espaços de atividades económicas 

Solos 

urbanizáveis 

Espaços residenciais de expansão de nível I; 

Espaços residenciais de expansão de nível II; 

Espaços de atividades 

económicas 

Espaços de desenvolvimento 

industriais; 

Espaços de desenvolvimento 

turísticos 

Espaços verdes 

Espaços verdes e de utilização coletiva; 

Espaços verdes de proteção e salvaguarda; 

Espaços verdes de enquadramento. 

 



 

220 
 

 

De acordo com o artigo 11.º do Decreto Regulamentar 11/2009 de 29 de maio, 

na prossecução da garantia da salvaguarda dos ecossistemas e proteção e 

valorização ambiental, a respetiva identificação na planta de ordenamento, com a 

designação de estrutura ecológica municipal (quadro 54). Estes valores a 

salvaguardar e proteger compreendem: 

 

 

Quadro 53 – artigo 19,º do regulamento do PDM 

Identificação 

da estrutura 

ecológica 

municipal 

 

Uso do solo 

A 

estrutura 

ecológica 

municipal 

Identificada na 

Planta de 

Ordenamento 

Engloba as áreas 

que 

desempenham 

um papel 

determinante 

Na proteção e valorização ambiental 

E na garantia da 

salvaguarda  

Dos ecossistemas  

E da intensificação dos 

processos biofísicos 

Compreendendo 

as seguintes 

componentes 

Cursos de água e respetivas margens 

Áreas afetas à RAN 

Áreas afetas à REN 

Espaços naturais 

Espaços florestais de conservação  
Incluindo espécies de 

sobreiro e azinheira 

Corredor ecológico do PROF do Douro 

Espaços 

verdes 

urbanos 

Que têm por 

função principal 

contribuir 

Equilíbrio ecológico  

E proteção dos aglomerados 

urbanos 

Bem como da continuidade dos 

sistemas biofísicos no seu interior 

Área correspondente ao Alto Douro Vinhateiro 

A 

estrutura 

ecológica 

municipal 

Subdivide-se 

Em estrutura 

ecológica em 

solo rural Consoante esteja 

localizada, 

respetivamente 

Em solo rural,  

E estrutura 

ecológica em 

solo urbano 

Ou em 

solo 

urbano 

Total/ integrada 

na categoria de 

solo de espaços 

verdes 

 

 

 Cursos de água e respetivas margens; 

 Áreas afetas à RAN; 

 Áreas afetas à REN; 

 Espaços naturais; 

 Espaços florestais de conservação (incluindo espécies de sobreiro e 

azinheira); 

 Corredor ecológico do PROF do Douro; 

 Espaços verdes urbanos; 
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 Alto Douro Vinhateiro. 

 

 

Começamos então por referir que que os condicionamentos da estrutura 

ecológica em solo rural afetam a respetiva disciplina de cada categoria e subcategoria 

de espaços contidos nesta classe (quadro 55). 

 

 

Quadro 54 – Artigo 20.º do regulamento do PDM 

Identificação 

da estrutura 

ecológica 

em solo 

rural 

 

Uso do solo 

Os 

condicionamentos  

Ao uso e 

transformação 

do solo 

A exigir 

para as 

áreas 

incluídas 

na 

Estrutura 

Ecológica 

Municipal 

São 

contemplados 

na disciplina 

estabelecida 

no presente 

regulamento 

Para as categorias de espaços em solo 

rural  

E outras 

componentes 

espaciais,  

Que a 

integram 

Articulada 

com os 

regimes 

legais 

aplicáveis 

às 

mesmas 

áreas 

 

 

 

 

 

O solo rural (quadro 66) é predominante relativamente ao solo urbano, por ser 

considerado como um bem escasso e não renovável. Logo existe o dever de 

salvaguardar as áreas afetas ao uso da agricultura, pecuário e florestas, permitindo a 

exploração dos recursos endógeno relacionados com a exploração dos recursos de 

natureza geológica, com o dever intrínseco de salvaguardar e conservar os recurso 

de valor natural, ambiental, florestas, culturais e paisagísticos (a natureza e a 

biodiversidade), permitindo-se outros usos não incompatíveis. Estes critérios 

permitiram a constituição espacial da classificação do solo (figura 79): 
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Quadro 55 – Estrutura regulamentar da qualificação do solo rural 

Qualificação 

do solo rural 

 Identificação 

Espaços agrícolas ou 

florestais 

Definição e usos dominantes 

Exceções ao uso dominante 

Instalações de apoio à atividade agrícola, pecuária e florestal 

Edificações habitacionais 

Empreendimentos turísticos, de recreio e lazer 

Equipamentos e infraestruturas de interesse público 

Instalações Especiais 

Espaços naturais 

Definição 

Caracterização 

Regime 

Espaços culturais Caracterização e regime 

Espaços destinados a 

equipamentos 

Caracterização e Regime 

 

 

 

 

 Espaços agrícolas e florestais  

o Espaços agrícolas 

 Vocacionados para a atividade agrícola 

 Solos RAN 

 Outros solos agrícolas complementares 

o Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 

 Sistemas agrossilvopastoris 

 Usos agrícolas alternados 

o Espaços de conservação 

 Áreas de aptidão florestal Onde se incluem povoamentos 

de espécies florestais autóctones 

 Promover a sua regeneração natural 

 Incrementar o mosaico paisagístico 
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o Espaços florestais de produção 

 Áreas de aptidão florestal adequada ao aproveitamento e 

adequação económica 

 Espaços naturais 

o Correspondem aos espaços onde se privilegia a proteção dos 

recursos naturais, formando no seu conjunto o património natural 

mais sensível dos pontos de vista ecológico, paisagístico e 

ambiental 

o Pretende-se fundamentalmente acautelar as intervenções 

suscetíveis de impactes na paisagem e nos ecossistemas, 

integrando os espaços naturais definidos pelo POARC 

 Espaços culturais 

o A delimitação dos espaços naturais, a sul do concelho coincide 

integralmente com á área classificada do AD. 

o Inclui ainda sítios ou locais fora do espaço urbano relacionados 

com o culto religioso e/ou de lazer. 

 Espaços destinados a equipamentos (quadro 60) 

 

 

 

Os espaços agrícolas e florestais enquadram o POARC, PIOT-ADV, o PROFD. 

Estes espaços estão vocacionados predominantemente para o respetivo uso 

dominante, sendo permitidos algumas exceções, devidamente regulamentadas no 

Plano e desde que cumpram cumulativamente com os regimes jurídicos das servidões 

e restrições de utilidade pública com a mesma incidência territorial (quadro 57). 
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Quadro 56 – Artigo 38.º do regulamento do PDM 

Exceções 

ao uso 

dominante  

 

Espaços 

agrícolas e 

florestais  

 

Qualificaçã

o do solo 

rural 

Consideram

-se 

compatíveis 

com o uso 

dominante  

As 

instalações

, obras, 

usos e 

atividades 

seguintes 

Instalações de apoio às 

atividades  

Agrícola   Com ou sem 

componente 

habitacional 

Pecuária  

E florestal 

Reabilitação,  

Edificações habitacionais Ampliação  

Edificação de novas  

Equipamentos 
Que visem usos de interesse público  

E infraestruturas 

Empreendimentos turísticos, de recreio e lazer 

Instalações 

especiais 

 

Nomeada

/ 

Afetas à exploração de recursos 

geológicos,  

Parques eólicos,  

Aproveitamentos hidroelétricos  

Aproveitamentos hidroagrícolas,  

Aterros de resíduos inertes  

E 

estaçõe

s  

De serviço  Localizada

s em zona 

adjacente 

aos canais 

rodoviários 

E de 

abasteciment

o de 

combustível 

Carece de autorização 

ou o licenciamento 

De acordo com a 

lei geral e 

específica 

De acordo com a lei 

geral e específica 

Aplicável a cada 

situação 

anteriormente 

descrita 

 

 

 

Da análise do artigo 46.º do regulamento do PDM (quadro 59) verificamos a 

efetiva adaptação do POARC, o que demonstra que a este nível existem necessidade 

de pequenas alterações de pormenor a nível de redação normativa identificadas 

anteriormente. 
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Quadro 57 – Artigo 46,º do regulamento do PDM 

Caracterização  
 
Espaços naturais 

 

Qualificação do 

solo rural 

São 
interditos 

Destruição  
Das linhas de drenagem natural 

E obstrução 

Instalação de 
povoamentos 
florestais  

Que não 
os 
indicados 

Pelo PROFD 
Para a sub-região 
homogénea respetiva, 

Devendo ser privilegiada 
A plantação das 
espécies consideradas 
prioritárias 

Alteração da 
morfologia  

Das margens Ao longo dos cursos de água 

E destruição parcial ou 
total 

Da vegetação lenhosa 
ribeirinha 

Instalação  

De indústrias  Poluentes  

E atividade industrial 
Extrativa do domínio 
privado 

Qualquer 
atividade que 
comprometa 
a qualidade 

 Ar  

Nomeada/ 

Depósitos de resíduos sólidos,  

Água   

Sucatas   

De inertes  

E de materiais de 
qualquer natureza  

 Solo  

Ou o lançamento de 
efluentes sem 
tratamento prévio 
adequado  

Ampliação 
de edifícios 

Em valor superior a 30 % da área bruta do existente 

Sendo a 
ampliação 

Efetuada 
num só piso 

Adaptado à cota natural 
do terreno 

Construção 
de novas 
edificações,  

Com 
exceção 

Instalações de apoio à atividade 
agrícola,  

Destinadas à 
criação e abrigo de 
animais  

Nos termos do 
estabelecido no 
artigo 39.º 

Construção de unidades industriais 

Sem prejuízo 
do disposto 

Para as áreas integradas no PIOT-ADV, 

No regime legal do Regime Florestal 

Ou, ainda, no POFD 

E no POARC Aos espaços naturais 
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Quadro 58 – Artigo 48.º do regulamento do PDM 

Caracterização 
e regime 
 
Espaços 
destinados a 
equipamentos 
 
Qualificação 

do solo rural 

Os espaços 
destinados a 
equipamentos 

Identificados 
na Planta de 
Ordenamento 

Correspondem   
A sítios   Não incluídos em 

perímetros urbanos Ou locais 

Normalmente 
de uso público 

Abrangendo 
equipamentos 
desportivos  
Ou lazer 

Campos de futebol, 
campos de ténis, 
piscinas, etc. 

E cemitérios 

Onde ocorrem atividades de 
caráter 

Recreativo   

E religioso 

Sendo o seu uso 
Compatível com o 
estatuto de solo rural 

Nestes 
espaços 

Admitem-se 
as obras 
inerentes 

À sua 
manutenção, 

Necessárias 
de apoio ao 
seu uso e à 
utilização 
coletiva das 
áreas livres 
como  

Instalações sanitárias 

Pequenos quiosques 

Bares  

Construções 

Esplanadas  

E coretos 

Podendo ainda ser 
complementadas 

Com instalações 
aligeiradas de apoio 

Desportivas e de lazer 

E onde é condicionada a 
circulação automóvel 

É admitida 

A ampliação 
dos 
cemitérios 
existentes 

Desde que não 
afetem 
negativamente 

A área 
envolvente 

Sob o 
ponto 
de 
vista  

Paisagístico   

De 
salubridade  

E 
funcionalidade 
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Figura 78 – Classificação do solo 

Fonte: Relatório do Plano 
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Quadro 59 – Estrutura regulamentar do espaço urbano do Plano 

Qualificação do 

solo urbano 

Solos 

urbanizados 

 Subcategorias de espaços 

Espaços centrais I Caracterização e edificabilidade 

Espaços centrais II Caracterização e edificabilidade 

Espaços residenciais de nível I Caracterização e edificabilidade 

Espaços residenciais de nível II Caracterização e edificabilidade 

Espaços de uso especial Caracterização e edificabilidade 

Espaços de atividades 

económicas Caracterização e edificabilidade 

Solos 

urbanizáveis 

 Subcategorias de espaços 

Espaços residenciais de expansão 

de nível I Caracterização e edificabilidade 

Espaços residenciais de expansão 

de nível II Caracterização e edificabilidade 

Espaços de atividades 

económicas Regime 

Espaços verdes 

 Subcategorias de espaços 

Espaços verdes e de utilização 

coletiva Caracterização e regime 

Espaços verdes de proteção e 

salvaguarda Caracterização e regime 

Espaços verdes de 

enquadramento Caracterização e regime 

Ruído Caracterização e regime 

 

 

Da análise do quadro do quadro 60, que traduz a estrutura regulamentar de 

qualificação do solo urbano verificamos que o Plano, de acordo com o artigo 22.º do 

Decreto regulamentar 11/2009 de 29 de maio, contemplou três grandes espaços: 

 

 Os solos Urbanizados por se encontrarem:  

o Dotados de infraestruturas urbanas 

o  E serem servidos por equipamentos de utilização coletiva. 
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 Os solos urbanizáveis são aqueles que: 

o Se destina à expansão urbana  

o E no qual a urbanização é sempre precedida de programação. 

 E os espaços verdes são aqueles que correspondem: 

o A áreas com funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de 

atividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura, agrícolas ou 

florestais, coincidindo no todo ou em parte com a estrutura ecológica 

municipal. 

 

Como chegaram lá? 

 

Conforme vem sido referido, através dos estudos de diagnóstico e dos recursos 

endógenos sociais, económicos, culturais e ambientais e da prospetivação por 

cenários, resultantes do enquadramento no sistema de instrumentos territoriais, 

servidões e restrições de utilidade pública e das politicas de ordenamento local. 

Os diferentes estudos analisaram as funções de cada espaço urbano, 

procedendo a respetiva hierarquização no âmbito de uma filosófica policêntrica onde 

a capacidade de atração é proporcional à oferta de funcionalidades proporcionando 

mobilidade (figuras 61, 63 e 79) que demonstra a existência de um sistema urbano 

hierarquizado (quadro 61) 
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Figura 79 – Síntese das funções por aglomerado 

Fonte: Relatório do Plano 

 

 

Quadro 60 – Artigo 18.º do regulamento do PDM 

Hierarquia da 

rede urbana 

 

Sistema urbana 

 

Uso do solo 

No 

concelho 

de Alijó  

Distinguem-

se quatro 

níveis de 

aglomerados 

Em função da 

dotação de 

equipamentos 

Para 

prestação 

de serviços 

à 

comunidade 

Nível 1 Vila de Alijó 

Nível 2 

Favaios,  

Pinhão,  

Sanfins do Douro  

E Vilar de Maçada 

Nível 3 
Restantes aglomerados 

sedes de freguesia 

Nível 4 Restantes aglomerados 

 

 

Na qualificação do solo urbano houve a preocupação de caracterizar 

considerados de interesse patrimonial, listados no anexo do regulamento, 

designadamente: 
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1 — Centro Histórico de Sanfins do Douro 

2 — Centro Histórico de São Mamede de Ribatua; 

3 — Centro Histórico de Vilar de Maçada; 

4 — Zona Especial de Proteção de Favaios; 

5 — Zona Especial de Proteção do Conjunto do Santuário do Senhor de Perafita; 

 

 

Os centros históricos foram caracterizados e não delimitados no Plano em vigor 

entre 1995 a 2014 e, desde onde um plano de pormenor (PP) que os salvaguarde e 

valoriza. Também Perafita mereceu esta mesma atenção conjugada com a 

elaboração do respetivo plano de pormenor, enquanto Favaios mereceu o enfoque, 

sem a necessidade de o salvaguardar através de planeamento.  

No entanto, durante o intervalo dos 19 que vigorou a Resolução de Concelho 

de Ministros 6/95 de 23 de janeiro, desenrolou-se o seguinte percurso: 

 

 Os centros históricos mantiveram o destaque de áreas a preservar, reabilitar e 

salvaguardar através de PP, tendo sido delimitadas para os devidos efeitos. 

 O Conjunto do Santuário do Senhor de Perafita, pertencente à área territorial 

da freguesia de Vila Verde foi classificada como Imóvel de Interesse Público 

IIP), por despacho do Vice-Presidente do Instituto Português do Património 

Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR), em 11 de agosto de 2003 (quadro 50). 

 O valor descrito na primeira geração do PDM para o Conjunto arquitetónico do 

Largo da Praça e Rua Direita em Favaios motivou a integração desta no 

programa que lançou as Aldeias Vinhateiras38. Posteriormente surgiu a 

                                                           
38 Aldeias Vinhateiras: Salzedas e Ucanha, pertencente ao concelho de Tarouca: Barcos ao concelho de Tabuaço, 

Trevões ao concelho de s. João da Pesqueira; enquanto Provezende  pertence a Sabrosa; e Favaios faz parte do 

concelho de Alijó. 
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classificação como Conjunto de Interesse Público CIP) através da Portaria 

242/2010 em 31 de março de 2010 (quadro 49).  

 

 

Para além da hierarquização dos aglomerados que compõem o sistema urbano 

e da delimitação das áreas com valor patrimonial a estrutura ecológica em espaço 

urbano, de acordo com o artigo 21.º do regulamento do PDM (quadro 60 e 62) 

fundamentam a qualificação dos espaços verdes. 

 

Quadro 61 – Artigo 21.º do regulamento do PDM 

 

Regime da estrutura ecológica 

em solo urbano 

 

Uso do solo 

 

Espaços verdes Subcategorias de espaços 

Espaços verdes e de utilização coletiva Caracterização e regime 

Espaços verdes de proteção e salvaguarda Caracterização e regime 

Espaços verdes de enquadramento Caracterização e regime 

 

 

   

Poderemos assim concluir que a qualificação do solo urbano teve em atenção 

aos princípios da multifuncionalidade de cada um dos espaços, dotação de 

infraestruturas, respetiva compatibilização e integração de usos, equilíbrio ecológico 

e salvaguarda e valorização dos recursos e valores naturais, ambientais, culturais e 

paisagísticos, classificando o solo urbano, resultando a qualificação do solo constante 

no quadro 53 e a figura 79 onde consta a qualificação integrada da qualificação 

territorial da área territorial do concelho de Alijó. Por outro lado, a mencionada 

qualificação respeitou o artigo 21.º do Decreto Regulamentar 11/2009 de 29 de maio.   

Assim, efetivamente, em termos de ordenamento espacial constante no anexo 

1 ao presente relatório, existe a seguinte qualificação de Solo Urbano: 
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 Aos espaços centrais estão associadas corresponde a seguinte definição áreas 

que se destinam a desempenhar funções de centralidade para o conjunto do 

aglomerado urbano, com concentração de atividades terciárias e funções 

residenciais. Foram caracterizados dois níveis de espaços centrais: 

o Espaço Central I: Alijó 

 Sistema Urbano: Nível 1 

 No Plano correspondem aos espaços que 

desempenhando funções de centralidade urbana com 

dominância de habitação coletiva, comércio e serviços, 

admitindo-se ainda atividades de turismo, equipamentos, 

armazenagem e indústrias do tipo 3 ou tipologia 

equivalente de acordo com a legislação aplicável em vigor, 

desde que compatíveis com o uso habitacional. 

o Espaços Centrais II: Sanfins do Douro, São Mamede Ribatua, Vilar de 

Maçada, Favaios e Perafita 

 Sistema Urbano: Nível 2, 3 e 4 

 No Plano correspondem às áreas edificadas dos núcleos 

primitivos dos aglomerados identificados na Planta de 

Ordenamento e na listagem do Anexo I deste 

Regulamento, do qual é parte integrante, que são 

representativos da arquitetura tradicional e que pelo facto 

de se encontrarem ainda razoavelmente preservados 

justificam o estabelecimento de medidas especiais que 

promovam a sua requalificação e promoção. 

 Aos espaços Residenciais corresponde a definição áreas que se destinam 

preferencialmente a funções residenciais, podendo acolher outros usos desde 

que compatíveis com a utilização dominante. Esta categoria de espaços 

identificam-se duas subcategorias: 

o Espaços residenciais I: Alijó, Favaios, Sanfins do Douro, Vilar de 

Maçada, Pinhão, S. Mamede Ribatua, Carlão, Santa Eugenia, 

Pegarinhos, 

 Sistema Urbano: Nível 1, 2 e 3 
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 No Plano correspondem a áreas de dominância de 

habitação unifamiliar e alguma habitação coletiva, 

admitindo-se ainda atividades de turismo, equipamentos e 

lazer, atividades de comércio e serviços, as quais nos 

casos de edifícios de habitação, só poderão instalar-se no 

rés-do-chão e no piso imediatamente superior e desde que 

o acesso seja independente 

o Espaços residenciais II:  

o Alijó (não tem espaços residenciais de nível II) 

o Favaios,  

 Favaios (não tem espaços residenciais de 

nível II) 

 Mondego 

 Soutelinho 

o Pegarinhos 

 Pegarinhos e Castorigo (não tem espaços 

residenciais de nível II) 

o Pinhão (não tem espaços residências de nível II) 

o Sanfins do Douro 

 Agrelos 

 Cheires 

 Covas do Lobo 

 Sanfins do douro (não tem espaços 

residenciais de nível II) 

o Santa Eugénia (não tem espaços residenciais de 

nível II) 

o São Mamede Ribatua 

 Safres 

 São Mamede Ribatua (não tem espaços 

residenciais de nível II) 

o Vila Chã 

 Chã 

 Carvalho 

 Vila Chã 
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o Vila Verde  

 Balsa 

 Freixo 

 Fundões 

 Jorjais de Perafita 

 Perafita 

 Souto de Escarão 

 Vale de Agodim 

 Vila Verde 

o Vilar de Maçada 

 Cabeda 

 Francelos 

 Sanradela 

 Vilar de Maçada (não tem espaços 

residenciais de nível II) 

o União de Freguesias Carlão e Amieiro 

 Amieiro 

 Carlão (Não tem espaços residenciais de 

nível II) 

 Casas da Serra 

 Franzilhal 

o União de Freguesias Castedo e Cotas 

 Castedo 

 Cotas 

 Póvoa 

o União de Freguesias, Pópulo, Ribalonga 

 Cal de Bois 

 Casas da Estrada e Vale de Cunho 

 Pópulo 

 Rapadoura 

 Ribalonga 

o União de Freguesias de Vale de Mendiz, Casal de 

Loivos e Vilarinho de Cotas 



 

236 
 

 Casal de Loivos 

 Vale de Mendiz 

 Vilarinho de Cotas 

 Sistema Urbano: Nível 3 e 4 

 No Plano correspondem a áreas de dominância de 

habitação unifamiliar com menor densidade, admitindo-se 

ainda atividades de turismo, funções de comércio e 

serviços, de equipamentos e lazer e atividades 

complementares 

 Aos espaços de atividades económicas correspondem, por definição geral às 

áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades 

económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço 

urbano. Existe apenas um espaço delimitado como tal:  

o Espaços de atividades económicas: Loteamento Industrial 

 No plano destinam-se preferencialmente ao acolhimento 

de atividades económicas com especiais necessidades de 

afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente 

espaços de desenvolvimento industrial 

 Aos espaços verdes definidos anteriormente, de acordo com o artigo 60.º do 

regulamento do PDM correspondem a espaços com reduzida ou nenhuma 

capacidade edificatória, integradas nos perímetros urbanos e englobando as 

áreas e sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental do solo 

urbano, incluindo as áreas da estrutura ecológica municipal. Naturalmente, sua 

localização é transversal a todos os níveis do sistema urbano. Estes espaços 

têm três subcategorias, da seguinte forma: 

o Espaços verdes de utilização coletiva 

o Espaços verdes de proteção e salvaguarda 

 No Plano correspondem às áreas mais sensíveis do ponto de 

vista ecológico que apresentam características que as tornariam 

suscetíveis de serem integradas na REN, onde se incluem os 

leitos dos cursos de água e zonas envolventes (áreas de máxima 

infiltração, solos da RAN) e as áreas declivosas (declives 

superiores a 30 %). 

 Neste aplica-se o regime dos Espaços Naturais. 
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o Espaços verdes de enquadramento 

 No Plano correspondem a áreas de enquadramento dos 

principais elementos estruturantes dos aglomerados urbanos, 

como 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aos espaços de uso especial, por definição geral está relacionada com as 

áreas destinadas a equipamentos ou infraestruturas estruturantes ou a outros 

usos específicos, nomeadamente de recreio, lazer e turismo, devendo as suas 

funções ser mencionadas na designação das correspondentes categorias ou 

subcategoria. 

 

Esta exposição orienta-nos para algumas reflecções, designadamente: 

 

As funções de cada aglomerado levou o Plano a considerar, no sistema urbano 

a existência de 4 hierarquias. Sem questionar o valor de trabalho verificamos que o 

Pinhão não se insere no nível 1 (Alijó), nem no nível 2 (Favaios, Sanfins do Douro e 

Vilar de Maçada), por possuir características socioeconómicas, culturais e ambientais 

diferentes. Por outro lado, ao classificarem Alijó no Nível 1, permitiram-lhe pelas 

respetivas características e nível de hierarquização a delimitação do espaço central 

de nível 1. Como Favaios, Sanfins do Douro e Vilar de Maçada correspondem a 



 

238 
 

estruturas de povoamento antigo, enquanto o Pinhão brotou da localização e da 

atividade económica resultante dos transportes, fluviais, ferroviários e rodoviários, 

permitiu aos três primeiros a delimitação dos espaços centrais II, empurrando o 

Pinhão para a primeira categoria dos espaços residenciais, a par do Amieiro, Carlão 

Santa Eugénia, Pegarinhos, Vila Chã, Ribalonga, Pópulo, Vila Verde, Castedo, Cotas, 

Vilarinho de Cotas, Vale de Mendiz e Casal de Loivos (Restantes aglomerados sedes 

de freguesia). Estes espaços urbanos, pertencentes ao nível 3 correspondem aos 

restantes aglomeradas sedes de freguesia, porque a união de freguesias resultou a 

reforma administrativa de 2013, colada ao lançamento da proposta do Plano, sem 

grande margem de manobra para correção do modelo territorial proposto. 

O Pinhão foi novamente prejudicado pela no âmbito da qualificação de solos e 

consequentemente no respetivo crescimento e desenvolvimento contra a pressão 

urbanística que a localização, digo, localização privilegiada no ADV, RDD, Douro, 

acréscimo dos transportes de retorno ao Rio Douro, a atividade socioeconómica, 

marcada principalmente pelo vinho e pelo turismo. Porquê? Porque aquando a 

elaboração do PDM, na década de 90 do século passado, enquadraram o Pinhão 

como outro aglomerado, (mesmo enquadramento do atual PDM em vigor) e porque 

foi elaborado em simultâneo o respetivo plano de urbanização, que chegou a ser 

aprovado em Assembleia Municipal, sem nunca se ter tornado plenamente eficaz. 

Esta má qualificação provocou um desfasamento de 25 anos (data atual) entre a 

realidade e o Plano. 

 

 

 

 

Conforme referimos a expansão urbana carece de programação. Pergunta-se 

então: 

 

Como proceder a essa programação? 
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Se o solo é considerado urbanizável e isento de infraestruturas básicas significa 

que há necessidade de tecer solo urbano, através de urbanização. Esta pode resultar 

da construção avulsa, da promoção de operações de loteamento com obras de 

urbanização ou através unidades execução e/ou unidades operativas de gestão 

(UOPG). 

O Plano encontrou duas formas para a programação do solo e diversas formas 

para a respetiva execução.  

Começamos então por menciona que a qualificação ou reclassificação de solo 

rural em urbano obedece a um conjunto de critérios, constantes no artigo 6.º e 7.º do 

artigo 6.º do Decreto Regulamentar 11/2009 de 29 de maio (quadro 78 e 79). Deles 

vamos reforçar aqueles critérios que nos parecem mais pertinentes para poder aferir 

a avaliação do Plano tendo ainda em conta os novos critérios a implementar na revisão 

do PDM, segundo o Decreto Regulamentar 15/5015 de 19 de agosto39, como: 

 

 A requalificação de solo rural em solo urbano tem caracter excecional. 

 Nesta requalificação, áreas de expansão, carece no Plano da respetiva 

comprovação quanto: 

o Da sua necessidade face à dinâmica demográfica 

o Ao desenvolvimento económico e social 

o E à indispensabilidade de qualificação urbanística 

 

 

 

  

                                                           
39 O artigo 28.º do decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto revogou o Decreto regulamentar 11/2009 
de 29 de maio. 
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Quadro 62 – Artigo 6.º do decreto regulamentar 11/2009 de 29 de maio 

Classificaçã

o do solo 

como 

urbano 

A classificação 

do solo como 

urbano 

Visa  

A sustentabilidade,  

No respeito 

pelos 

imperativos 

De economia do solo  
A valorização  

O pleno 

aproveitamento das 

áreas urbanas 

E dos demais recursos 

territoriais 

O solo urbano Compreende    

Os terrenos urbanizados  

E aqueles cuja urbanização seja possível programar, 

Incluindo  

Os solos afetos à 

estrutura 

ecológica 

Necessários ao 

equilíbrio do 

espaço urbano 

A classificação 

do solo como 

urbano 

Fundamenta

-se 

Na 

indispensabilidad

e e adequação 

Quantitativa 

e qualitativa 

de solo 

Para implementar a 

estratégia de 

desenvolvimento local 

A classificação 

do solo como 

urbano observa, 

cumulativament

e, os seguintes 

critérios 

Inserção  No modelo de organização do sistema urbano municipal 

Existência 

ou previsão 

de 

aglomeraçã

o 

De edifícios,  

Geradora de fluxos 

significativos de 

População  

De população  Bens  

E de atividades 
E 

informação 

Existência 

ou garantia 

de provisão,  

No horizonte do 

PMOT 

De 

infraestrutura

s urbanas 

E de prestação dos 

serviços associados, 

Compreendendo, 

no mínimo, 

Os sistemas de transportes públicos,  

De 

abasteciment

o 

De água  

E de saneamento 

De 

distribuição  

De energia  

E de telecomunicações 

Garantia  

De acesso da 

população 

residente 

Aos 

equipamento

s 

Que satisfaçam as suas 

necessidades coletivas 

fundamentais 

Na aplicação 

dos critérios 

Existência 

ou garantia 

Infraestruturas 

básicas 
Devem ser 

adotadas 

soluções 

apropriadas 

Às 

característica

s  

De 

cada 

solo 

urbano Equipamento  
E funções 

específicas 
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Quadro 63 – Artigo 7.º do Decreto Regulamentar 11/2009 de 29 de maio. 

R
ec

la
ss
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ão

 d
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u
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l 
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o
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A
 r

ec
la

ss
if

ic
aç

ão
, 

D
o

 s
o

lo
 r

u
ra

l 
co

m
o

 s
o
lo

 u
rb
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o

 

Concretiza-se através de procedimentos 
De alteração  

PMOT 
Ou de revisão de 

Tem carácter excecional 

E depende da comprovação  

Da sua necessidade face à dinâmica demográfica  

Ao desenvolvimento económico e social 

E à indispensabilidade de qualificação urbanística, 

Obedecendo   Aos critérios Classificação do solo como urbano 

E obedecendo 

aos seguintes 

critérios 

complementares 

Fundamentação  

Na avaliação 

da dinâmica 

urbanística Suportada em 

indicadores de 

execução física 

Da urbanização e 

da edificação  

E da execução 

do PDM em 

vigor, 

E na quantificação 

dos compromissos 

urbanísticos 

válidos e eficazes 

Aferição 

Do grau de aproveitamento 

E da disponibilidade de áreas 

urbanas suscetíveis  

De reabilitação 

Renovação 

E reestruturação  

Ou de maior densificação  

E consolidação urbana 

Suportada em indicadores Demonstrativa da situação 

Devendo  

O 

aproveitamento 

das mesmas 

Prevalecer sobre o 

acréscimo do solo 

urbano 

Aferição da 

indispensabilidade 

de estruturação do 

aglomerado urbano 

Resultante  

De fatores de mudança da 

organização do território 

Ou da necessidade de integração de 

solo a afetar à estrutura ecológica 

municipal necessária ao equilíbrio do 

espaço urbano 

Compatibilidade 

com os planos 

sectoriais 

Com incidência territorial 

E com as orientações dos PROT 

Conformidade com os limiares máximos de 

expansão do solo urbano nestes estabelecidos 

Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a 

reclassificar 

Necessidade 

DE 

RELOCALIZAÇÃO  
De áreas de 

urbanização 

programada 

Sem acréscimo da 

superfície total do 

perímetro urbano Ou redistribuição 

 

 

Logo, a expansão das áreas urbanas dependem  

 Da indispensabilidade e adequação quantitativa e qualitativa de solo 

para implementar a estratégia de desenvolvimento local 

 Existência ou garantia de provisão, no horizonte do plano municipal de 

ordenamento do território, 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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Com isto pretende-se clarificar o seguinte:  

 

Criadas as áreas de expansão, as infraestruturas necessárias, 

designadamente as obras de urbanização, terão que constar do Plano plurianual de 

atividades da Câmara Municipal, por forma a garantir espaço no respetivo orçamento. 

As obras de urbanização e/ou construção de equipamentos são da responsabilidade 

da câmara através das seguintes formas: 

 

 Intervenções de projetos de execução integrados de obras de urbanização. 

 Intervenções consequentes da execução das UOPG. 

 

 Na eventualidade de surgir alguém que pretenda edificar nas áreas de 

expansão e ainda não existam infraestruturas básicas a Câmara deve indeferir o 

processo, podendo o interessado substituir-se à Administração, com base 24.º e 25.º 

do regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE). 

   

 Ora o Plano nas áreas delimitadas como área urbano prevê três categorias de 

espaços urbanos de expansão distribuídos pelos espaços urbanos com as 

configurações em planta constantes no anexo 1. A cada espaço de expansão 

corresponde um conteúdo de uso e um regime de transformação. Quanto ao conteúdo 

de uso acrescentamos: 

 

 Espaços residenciais de expansão de nível I 

o No Plano correspondem às novas zonas habitacionais nas quais se 

admitem funções residenciais, atividades de turismo, de comércio e 

serviços, de equipamentos e lazer e atividades complementares 

 Espaços residenciais de expansão de nível II 
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o No plano correspondem às novas zonas habitacionais de menor 

densidade nas quais se admitem funções residenciais, atividades de 

turismo, de comércio e serviços, de equipamentos e lazer e atividades 

complementares 

 Espaços de atividades económicas (quadro 64) 

o Espaços de desenvolvimento industriais; 

o Espaços de desenvolvimento turísticos. 

 

 

Quadro 64 – Regime dos espaços de expansão das atividades económicas 

Regime  

 

Espaços de 

atividades 

económicas 

 

Qualificação 

do solo 

urbano 

Os espaços de 

desenvolvimento 

industriais 

propostos 

Destinam 

se à 

instalação 

de 

atividades 

Industriais    

Desde que 

salvaguardadas 

as condições 

Segurança  

Tal como 

dispõe a 

legislação 

específica 

sobre a matéria 

De armazenagem,  

Terciárias   
Salubridade  

E comerciais 

Admitindo-

se ainda a 

instalação 

De equipamentos 

de apoio, 

E tranquilidade De centros de 

valorização de 

resíduos 

Se possível Organizadas por fileiras de atividades 

Integram  

PU do Pólo de 

Desenvolvimento 

das Mamoas 

UOPG 2 

Que serão 

executados 

Atendendo 

ao 

estabelecido 

Aplicação dos 

Critérios de 

perequação 

compensatória 

PU do Pólo de 

Desenvolvimento 

da Giesteira 

UOPG 7 
Definição de 

UOPG 

Os espaços de 

desenvolvimento 

turístico 

propostos 

Destina-se à promoção e 

instalação 

De atividades turísticas e de respetivo apoio 

Admitindo-se ainda complementarmente o 

uso 

Habitacional,  

Comércio  

E serviços 

Devendo  Os empreendimentos a instalar Ser objeto de projeto específico 

Que 

garanta 

O enquadramento  
Urbano   

Do conjunto 
E paisagístico  

Áreas de aparcamento automóvel 
De acordo com as necessidades 

inerentes ao uso definido 

Um índice de utilização  Não superior a 0,7 

Uma área máxima de solo impermeabilizado  Inferior a 70 %. 

 

 

Quando o solo programado passa pela execução de UOPG, a solução depende 

do conteúdo programático de cada UOPG e/ou unidades de execução escolhidas, 

bem como dos critérios perequativos de compensação na prossecução da equidade  
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Quadro 65 – Estrutura regulamentar das áreas exclusivamente destinadas à programação e respetiva execução 

Programação e 

execução do plano 

Planeamento e 

gestão 

Princípios gerais 

Áreas destinadas a espaços verdes e de 

utilização coletiva, infraestruturas 

viárias e equipamentos 

Execução 

Programação 

Critérios de 

perequação 

compensatória 

Âmbito 

Mecanismos de Perequação 

Aplicação 

Unidades operativas de planeamento e 

gestão 

Definição 

Conteúdos Programáticos 

 

 

Quando o solo programado passa pela execução de UOPG, a solução depende 

do respetivo conteúdo programático e/ou unidades de execução escolhidas, bem 

como dos critérios perequativos de compensação na prossecução da equidade, 

regulados no Plano. 

 

Quadro 66 – Artigo 66.º do regulamento do PDM 

E
x

ec
u
çã

o
 d

o
 P

D
M

 

C
am

in
h
o
 

Concretização o de ações Diversos 

Operações urbanísticas 

Determine como obrigatório 
PU 

UOPG 

PP 

UP 

PP UP 

E
x

em
p
lo

 c
o

m
u
m

 

Em áreas 

não 

urbanizadas  

P
o

d
e 

co
n

d
ic

io
n

ar
 

Concretização 
de operações 

urbanísticas 

C
ri

aç
ão

 

 

Das 

infraestruturas 

necessárias à 

referida 
operação 

urbanística 

Quer através da 

celebração de 

contrato de 
urbanização do 

projeto de 

infraestruturas 
Podendo estas 

envolver a 

associação de 
proprietários 

Quando 
considere 

com o 

desejável ao 
aproveitament

o do solo 

Proceder à 

reestruturação 

cadastral da 
propriedade 

Melhoria 

formal e 

funcional do 

espaço 
urbano 

Ou em áreas 

não 

urbanizadas 
não 

contíguas a 

áreas já 
urbanizadas 

M
an

u
te

n
çã

o
 

Quer através de 

contrato de 
urbanização de 

operação de 

loteamento 

Ou à 
concretização 

do Plano 
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As UOPG delimitadas são as seguintes: 

 

 Plano de Urbanização 

o UOPG 14 — Plano de Urbanização Alijó/Favaios: 

 Objetivo: conceção geral da organização urbana entre as vilas de 

Alijó, Favaios e Sanfins do Douro, permitindo criar um contínuo 

urbano entre elas reforçando a polarização dos aglomerados 

centrais, por forma reforçar a estruturação do sistema urbano no 

concelho e no Douro, ajustando a área urbana à realidade 

existente e, ao mesmo tempo, dotá-la de uma área de 

crescimento de forma ordenada, perspetivando um centro urbano 

com as valências urbanas inerentes, mas ao mesmo tempo com 

espaços verdes e solo rural envolvente que permitirão efetuar um 

novo tipo de urbe assente em parâmetros de desenvolvimento 

sustentado do ponto de vista ambiental 

 Disciplina: regime transitório do PDM 

o UOPG 5 — Plano de Urbanização de Sanfins do Douro: 

 Objetivo: Ajustar a área urbana à realidade existente e, ao mesmo 

tempo, dotá-la de uma área de crescimento de forma ordenada 

perspetivando um centro urbano com as valências urbanas que 

permitam contribuir para o reforço da polarização dos 

aglomerados centrais, nomeadamente a sede de concelho, 

Favaios e Sanfins do Douro 

 Disciplina: Regime transitório do PDM 

o UOPG 2 — Plano de Urbanização do Pólo de Desenvolvimento das 

Mamoas: 
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 Objetivo:  

 Promover as atividades económicas 

 Salvaguardar o Património 

 Disciplina: sem regime transitório 

 Plano de Pormenor 

o UOPG 7 — Pólo de desenvolvimento da Giesteira 

 Objetivo: promover as atividades económicas 

 Disciplina: Sem regime transitório 

o UOPG 8 — Plano de Pormenor de Santo António: 

 Objetivo: reabilitação urbana com os sem recorrer ao respetivo 

regime (modalidade) 

 Disciplina: Regime transitório PDM 

o UOPG 11 — Plano de Pormenor do Casal da Granja 

 Objetivo: Consolidar o espaço urbano Alijó/Favaios 

 Disciplina: Sem regime transitório 

o UOPG 12 — Plano de Pormenor de Alinhamentos da E322: 

 Objetivo: Consolidar o espaço urbano Alijó/Favaios 

 Disciplina: Sem regime transitório 

o UOPG 13 — Plano de Pormenor do Vinho, Turismo e Cultura 

 Objetivo: Consolidar o espaço urbano Alijó/Favaios 

 Disciplina: Sem regime transitório 

 Plano de Pormenor de Salvaguarda  

o UOPG 3 — Plano de Pormenor do Centro Histórico de Vilar de Maçada 

 Objetivo:  

 Reabilitar e valorizar a área do aglomerado urbano de Vilar 

de Maçada que apresenta um conjunto edificado 

representativo da arquitetura tradicional Duriense e 

elementos edificados de grande valor patrimonial 

 Podendo incluir o regime de reabilitação urbana 

 Disciplina: Transitória no Âmbito do PDM 

o UOPG 4 — Plano de Pormenor do Centro Histórico de Sanfins do Douro 

 Objetivo:  
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 Reabilitar e valorizar a área do aglomerado urbano de 

Sanfins do douro que apresenta um conjunto edificado 

representativo da arquitetura tradicional Duriense e 

elementos edificados de grande valor patrimonial 

 Podendo incluir a modalidade de reabilitação urbana 

 Disciplina: Transitória no Âmbito do PDM 

o UOPG 15 — Plano de Pormenor do Centro Histórico de S. Mamede de 

Ribatua 

 Objetivo:  

 Reabilitar e valorizar a área do aglomerado urbano de 

Sanfins do douro que apresenta um conjunto edificado 

representativo da arquitetura tradicional Duriense e 

elementos edificados de grande valor patrimonial 

 Podendo incluir a modalidade de reabilitação urbana 

 Disciplina: Transitória no Âmbito do PDM 

 UOPG 16 — Plano de Pormenor António Manuel Saraiva — 

Pinhão: 

 Objetivo:  

 Prosseguir o POARC 

 Modalidade: Reabilitar urbana 

 Modalidade Salvaguarda do Património 

 Modalidade: Salvaguarda da Albufeira 

 Disciplina: Transitória no Âmbito do PDM 

o UOPG 10 — Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos 

 Objetivo: Através da discriminação positiva da REN e RAN, em 

função do desafogo do solo e da criação de um jardim orgânico, 

baseado na botânica autóctone do concelho de Alijó, em torno da 

linha de água existente, rematar o núcleo urbano existente, 

melhorar a sua coerência urbana num enquadramento mais 

abrangente; integrar os equipamentos existentes nesta área 

(desportivos, Centro de Saúde, Mercado, atual espaço da Feira); 

salvaguardar as características intrínsecas do solo concretizado 

no espaço verde e de utilização coletiva ao longo da linha de água 
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existente, reabilitar as traseiras urbanas com a criação da nova 

área de habitação, comércio e serviço 

 Disciplina: Sem Regime transitório 

 Plano de pormenor de reabilitação urbana 

o UOPG 9 — Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da Área 

Envolvente do Equipamento Cultural: 

 Objetivo: reabilitação urbana  

 Disciplina: Regime transitório do PDM 

 Patrimonial e de salvaguarda e em espaço rústico 

o UOPG 6 — Plano de Pormenor da Barragem de Vila Chã 

 Objetivo:  

 Potenciar os recursos endógenos 

 Promover políticas ambientalmente corretas de acordo 

com o regime jurídico vigente, uma vez que se trata de 

uma albufeira de utilização protegida, por forma a proteger 

as águas da albufeira 

 Criar um espaço económico e de lazer integrado no 

ecossistema existente, baseado na sustentabilidade 

ambiental 

 Disciplina: Sem regime transitório 

 

 Plano de Pormenor de reabilitação urbana e salvaguarda e com espaço rústico 

o UOPG 1 — Plano de Pormenor do Senhor de Perafita 

 Objetivo: Salvaguardar, valorizar e potenciar o património 

edificado e o regime florestal existente 

 Disciplina: Transitória no Âmbito do PDM 
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D. Novo Paradigma 

Critérios de classificação e reclassificação do solo 

Critérios de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo 

urbano  
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1. Políticas Públicas dos Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo 

 

Á lei de bases gerais das políticas públicas dos solos, ordenamento do território 

e urbanismo revogou um conjunto de normas legislativas e introduziu novos 

paradigmas relativos à visão das políticas públicas que incidem sobre o território, 

segundo determinados princípios (quadro 67 e 68) na prossecução de um conjunto de 

fins. No âmbito do senso comum esta lei veio substituir a lei de bases do ordenamento 

do território e do urbanismo. No entanto, como o próprio nome indica, introduziu na 

nova visão territorial preocupações de políticas públicas sobre os solos, tendo 

começado por revogar o Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de novembro, com algumas 

alterações introduzidas em 1980, pelo regime jurídico dos loteamentos que vigorou 

entre 1980 a 1991 e pelo regime jurídico da reabilitação urbana de 2009. Neste 

contexto introduziu um novo conceito do estatuto jurídico dos solos, bem como a 

noção, relativamente a este, dos direitos e dos deveres associados ao solo, quer ao 

nível dos proprietários, quer ao nível da Administração. Também o ordenamento do 

território sofreu profundas alterações, nomeadamente quanto ao respetivo conteúdo 

e quanto à forma como cada instrumento de gestão territorial está inserido no sistema 

que os compõem em termos de vinculação e articulação entre eles, na mesma área 

de incidência territorial. Foi reforçado, conforme foi referido anteriormente, o conceito 

de sustentabilidade integrada (quadro 35 e 36)) no âmbito do planeamento territorial 

com a introdução do regime económico e financeiro. Existem ainda outras alterações 

resultantes das revogações das seguintes normas legais: 

 

 Regime jurídico da constituição das servidões administrativas (Decreto-Lei n.º 

181/70, de 28 de abril) 

 Regime jurídico das Áreas urbanas de desenvolvimento prioritário (Decreto-

Lei n.º 152/82, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 
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Quadro 67 – N.º 1 do artigo 3.º da LBGPPSOTU 

Princípios 

gerais 

 

Solo 

Ordename

nto do 

território 

Urbanism

o  

 

Políticas 

públicas e 

as 

atuações 

administra

tivas 

Solidariedade 
Intra e 

intergeracional 

Assegurando às 

gerações  

Presente e 

futuras 

Qualidade de vida  

E equilibrado 

desenvolvimento 

socioeconómico 

Responsabilidade 

Garantindo a prévia avaliação das 

intervenções com 
Impacte relevante no território 

E estabelecendo o 

dever 

Reposição  De danos que 

ponham em causa 

o património 

Natural,  

Ou de compensação 
Cultural  

E paisagístico 

Economia 

e 

eficiência

,  

Assegurando  

Utilização racional e eficiente dos recursos 
Naturais  

E culturais  

Sustentabilidade 

Ambiental  
Das opções 

adotadas  

Programas 

Financeira 
E planos 

territoriais 

Coordenação e 

compatibilização  

Diversas 

políticas 

públicas  

Incidência 

territorial uma  

Assegurando 

Adequada 

ponderação 

dos 

interesses 

Públicos e 

privados em 

presença 
Desenvolvimento 

económico e 

social 

Subsidiariedade 
Simplificando e coordenando 

os procedimentos 

Diversos níveis da 

Administração 

Pública 

Com vista a aproximar 

o nível decisório ao 

cidadão 

Equidade 
Assegurando a justa 

repartição 

Benefícios e 

dos 

encargos  

Decorrentes 

da aplicação 

Programas  

E planos territoriais 

E dos instrumentos de política 

de solos 

Participação dos 

cidadãos 

Reforçando 

o acesso 

À informação  
Nos 

procedimentos 

Elaboração,  
Programas e 

planos 

territoriais 

Execução,  

E à intervenção 
Avaliação  

E revisão 

Concertação  

Entre 

interesses 

públicos e 

privados  

Incentivando 

modelos de 

atuação 

Baseados na 

vinculação 

recíproca entre 

iniciativas 

públicas e 

privadas 

Na 

concretização 

Programas 

e planos 

territoriais   
E 

contratualização 

Segurança jurídica 

Garantindo 

Estabilidade dos regimes legais  

E proteção da confiança 
E respeito pelos direitos 

preexistentes 
E juridicamente consolidados 
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Quadro 68 – N. 2 do artigo 3.º da LBGPPSOTU 

Princípios 

gerais 

 

Ambiente 

 

Políticas 

públicas e as 

atuações 

administrativ

as 

Desenvolvimento 

sustentável 

P
ar

a 
o

 q
u

e 
co

n
co

rr
em

 

Preservação de 

recursos naturais, a 

e a herança 

cultural, 

C
o

m
 v

is
ta

 

Combate às assimetrias 

regionais, 

Harmonizando a 

vida humana e o 

ambiente 

Capacidade de 

produção dos 

ecossistemas a 

longo prazo 

Promoção da coesão 

territorial 

Produção e o consumo 

sustentáveis de energia 

Ordenamento 

racional e 

equilibrado do 

território 

Salvaguarda da 

biodiversidade, do 

equilíbrio biológico, do 

clima 

E estabilidade geológica 

Da prevenção e da 

precaução 

Que obrigam à adoção de 

medidas antecipatórias  

Objetivo de obviar ou 

minorar 

Impactes adversos no 

ambiente 

Da 

transversalidade 

e da integração 

Políticas 

ambientais 

nas políticas 

de 

ordenamento 

do território e 

urbanismo 

N
o

m
ea

d
a/

 

Mediante a 

realização 

de avaliação 

ambiental  

Identifique 

Efeitos 

significativos 

no ambiente 

Que 

resultem de 

um 

programa 

ou plano 

territorial 

E 

monitorize 

Do poluidor-pagador 
Que 

obriga 

Responsável da poluição  
A assumir 

os custos 

Atividade poluente 

E do utilizador-

pagador 

Ou utente de serviços 

públicos 
Utilização dos recursos 

Da 

responsabilidade 

Que obriga à 

responsabilizaçã

o de todos  

Direta ou 

indiretame

nte 

Com dolo 

ou 

negligência 

Provo

quem  

Ameaças ou danos ao 

ambiente 

Da recuperação 

Que obriga o 

causador do dano 

ambiental 

À restauração do estado do ambiente tal como se 

encontrava anteriormente à ocorrência do facto danoso 

 

 

A nova visão de políticas públicas com incidência territorial que entrou em vigor em 

16 de julho de 2014 (cerca de 2 meses após o PDM) fez desencadear, como uma 

onda de choque, o ajustamento do respetivo sistema de diplomas pendurados na 

LBGPPSOTU. O primeiro a sentir necessidade de alterações foi o RJIGT, que, face à 

reforma introduzida, deu origem ao Decreto-Lei 80/2015 de 14 de maio e à revogação 

do Decreto-Lei 380/99 de 22 de setembro e demais alterações introduzidas. O ramo 

do ordenamento do território prosseguiu, por coerência legal, com outras substituições 

de normas, das quais destacamos, neste momento, o Decreto Regulamentar 15/2015 

de 19 de agosto que revogou o Decreto Regulamentar n.º 11/2009 de 29 de maio, que 

estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os 
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critérios de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função 

do uso dominante, aplicáveis a todo o território nacional. 

 

2. Classificação e reclassificação do solo 

. 

 As condicionantes, relacionadas com as servidões e restrições de utilidade 

pública, no âmbito do regime do uso dos solos, continuam a prevalecer sobre os 

demais regimes de classificação e qualificação do solo defendidas pelo município, 

de acordo com as suas estratégias de desenvolvimento conjugadas com as normas 

dos diplomas aplicáveis ao ordenamento do território e ao urbanismo40. A 

classificação do solo Quadro 69), que determina o destino básico conferido a cada 

estrato do território, mantem duas grandes classes: 

 

 Classe do solo rústico (em vez de solo rural), 

 Classe do solo urbano. 

 

1Quadro 69 – Artigo 71.º do RJIGT 

Classificação do 

solo 

 

Planos 

intermunicipais 

e municipais  

 

 

Determina 
Destino dos 

terrenos 

Assenta na 

distinção 
Fundamental Entre 

Solo urbano 

Solo rústico 

 

Classifica

m o solo 

Urbano O que está 
Total Urbanizado ou edificado e, como tal, afeto à 

urbanização e à edificação Ou parcialmente 

Rústico 

Pela sua 

reconhecid

a aptidão, 

Se 

destina, 

nomeada

/ 

Aproveitamento 

Agrícola 

Pecuária 

Florestal 

À conservação 

Recursos 

Naturais 

Valorização Geológicos 

E exploração Ou energéticos 

Assim 

como o que 

se destina a 

espaços 

Naturais 

Ainda 

que 

Seja ocupado 

por 

infraestruturas 

Culturais 

Turismo 

Recreio E aquele que 

não seja 

classificado 

como urbano 

Lazer 

Ou à proteção 

de riscos 

                                                           
40 Na ausência de programa regional, nesta revisão do PDM, não é necessário ter em conta as definições 
contidas no seu respetivo quadro estratégico. 
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No âmbito da classificação do solo, o solo rústico é considerado prioritário, 

conforme resulta dos conceitos que o definem, bem como dos motivos que poderão 

dar origem à respetiva reclassificação de urbano como rustico: pode ser feita a todo 

o tempo41. Pretende-se com a classificação do solo rústico, essencialmente, 

proteger o solo dado que este é um recurso natural escasso e não renovável42, e 

salvaguardar as aptidões endógenas relacionadas com: 

 

 Exploração da agricultura, pecuária, florestas e outras 

correlacionadas. 

 Analogamente quanto aos recursos naturais (natureza e 

biodiversidade, culturais ou paisagísticos), geológicos ou energéticos. 

 Permitindo uma diversidade de ocupações e transformações que não 

sejam incompatíveis com os usos dominantes. 

 

A classificação do solo como solo urbano corresponde ao espaço urbanizado 

ou edificado e, como tal, afeto à urbanização e à edificação. Desta forma poderemos 

dizer que a reforma introduzida aboliu de vez com as áreas urbanizáveis (anexo 1 

e quadro 70). Logo, em tese, salvo estudo aturado e demonstrado de acordo com 

um conjunto de critérios, serão reclassificados de urbano para rústico (anexo 1 e 

anexo 2 e quadro 71), designadamente: 

 

 Espaços residenciais de expansão de nível I 

 Espaços residenciais de expansão de nível II 

                                                           
41 Artigo 74.º do RJIG. 
42 Artigo 6.º do decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto. 
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Quadro 70 – Distribuição percentual do solo Urbano e de expansão (urbanizável) do Plano 

 

 

 

Aglomerado 

Área 

total 

(ha) 

Espaços 

Urbanos 

(ha) 

% 

Áreas 

expansão 

(ha) 

% 

Áreas 

verdes 

(ha) 

% 

Alijó/Favaios 363,20 186,40 51,30 149,30 41,12 27,50 7,60 

Mondego 2,20 1,60 72,60 0 0 0,60 27,30 

Soutelinho 10,60 4,60 43,04 6,10 57,50 0 0 

Pegarinhos 31,20 23,80 76,30 7,00 22,40 0,40 1,30 

Pinhão 59,20 29,20 49,30 30,00 50,70 0 0 

Sanfins do Douro 67,40 47,80 70,90 18,90 28,00 0,80 1,20 

Agrelos 8,00 5,90 67,80 2,80 32,20 0 0 

Cheires 23,70 14,10 59,50 9,40 39,70 0,20 0,80 

Cova de Lobos 1,50 0,80 53,30 0,70 46,70 0 0 

St. Eugénia 27,40 20,00 73,00 7,50 27 0 0 

S. Mamede Ribatua 38,40 22,80 59,40 8,50 22,10 7,10 18,50 

Safres 11,00 6,50 59,10 1,80 16,40 2,70 24,50 

Vila Chã 25,20 14,00 59,60 11,20 44,40 0 0 

Chã 202,30 27,50 13,60 171,30 84,70 3,50 1,70 

Carvalho  14,80 8,40 56,8 5,20 35,1 1,20 8,10 

Vila Verde 23,90 15,30 64,00 6,00 36,00 0 0 

Balsa 10,00 5,40 54,00 4,40 44,00 0,10 1,00 

Freixo 20,10 12,10 60,20 7,60 37,80 0,50 2,50 

Fundões 6,60 3,60 54,50 2,70 40,90 0,40 6,10 

Jorjais 12,40 6,80 54.80 4,90 39,50 0,70 5,60 

Perafita 17,30 13,60 78,60 1,30 7,50 2,40 13,90 

Souto de Escarão 22,50 10,80 48,00 9,80 43,60 1,90 8,40 

Vale de Agodim 7,70 5,80 75,30 1,90 24,70 0 0 

Vilar de Maçada 48,80 24,10 49,40 23,90 49,00 0,70 1,40 

Cabeda 16.40 11,40 69,50 5,00 30,50 0 0 

Francelos 16,20 13,00 80,20 2,80 17,30 0,30 1,90 

Sanradela 7,30 5,70 78,10 1,60 21,90 0,10 1,40 

UF Carlão e Amieiro 

Amieiro 6,70 4,10 61,50 2,00 30,00 0,60 9,00 

Carlão 48,50 30,50 62,90 15,40 31,80 2,50 5,20 

Casas da Serra 7,30 4,80 65,80 2,50 34,20 0 0 

Franzilhal 13,90 10,70 77,00 1,00 7,20 2,10 15,10 

UF Castedo e Cotas 

Castedo 23,80 16,30 68,50 6,40 26,90 1,10 4,60 

Cotas 15,70 9,60 61,10 5,80 36,90 0,30 1,90 

Póvoa 9,60 4,80 50,00 3,30 34,40 1,40 14,60 

UF Pópulo e Ribalonga 

Cal de Bois 8,60 5,30 61,60 2,20 25,60 1,10 12,80 

Casas da estrada/Vale de Cunho 24,10 14,80 61,40 8,20 34,00 1,00 4,10 

Pópulo         

Rapadoura 6,50 4,50 69,20 1,90 29,20 0 0 

Ribalonga 30,80 18,40 59,70 9,40 30,50 3,00 9,70 

UF Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas 

Casal de Loivos 7,80 5,90 75,60 1,50 19,20 0,40 5,10 

Vale de Mendiz 10,90 7,40 67,90 1,80 16,50 1,70 15,60 

Vilarinho de Cotas 18,50 9,40 50,80 6,90 37,30 2,20 11,90 

Outros aglomerados 

Carvalho/vale de Mir 14,80 8,40 56,80 5,20 35,10 1,20 8,10 

Fermestes  1,10 1,10 100,00 0 0 0 0 
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 Solo programado 

o Plano de urbanização do Pólo de Desenvolvimento das Mamoas 

 Espaço de expansão das atividades económicas 

o Plano de Urbanização do Pólo de Desenvolvimento da Giesteira 

 Espaço de expansão das atividades económicas 

o Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos 

o Plano de Pormenor do Casal da Granja 

o Plano de Pormenor de Alinhamentos da E322: 

o Plano de Pormenor do Vinho, Turismo e Cultura 

 

 

Para começar a entender esta temática, na ausência do instrumento de gestão 

SIG (sistema de informação geográfica), foram utilizados os valores das tabelas 

justificativas constantes no relatório da proposta do Plano na construção dos quadros 

70 e 71 e gráfico 12 que comparados com os espaços urbanos delimitados (anexo 1 

e 2) nos indicam que os espaços urbanos vão sofrer, salvo a estruturação de uma 

estratégia forte e consolidada de políticas locais, a uma diminuição drástica e 

acentuada. 

 

 

 

Quadro 71 - Relação entre espaços urbanos, espaços de expansão e espaços verdes integradas em todos os perime-tos 
urbanos de Alijó, segundo o Relatório de Fundamentação da Proposta do PDM 

Total da área espaços urbanos no território de Alijó 717,00ha 

Total da área de espaços de expansão no Território de Alijó 800,70ha 

Total da área dos espaços verdes no território de Alijó 73,60ha 
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Gráfico 11 – Relação entre espaços urbanos, espaços de expansão e espaços verdes integradas em todos os perímetros 
urbanos de Alijó, segundo o Relatório de Fundamentação da Proposta do PDM 

 

Das 16 UOPG propostas apenas as 6 enumeradas anteriormente pretendiam 

reclassificar solo rústico em urbano. Destas, como o Plano de Urbanização do Pólo 

de Desenvolvimento da Giesteira, que privilegia a localização e instalação de 

atividades económicas, está a ser elaborado, salvaguardando a respetiva caducidade 

de solo urbano de expansão. Pelas mesmas razões, a área de intervenção destinada 

à execução do Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos poderá permanecer urbano. 

 

Como os espaços urbanos vão emagrecer, onde poderão os municípios 

encontrar soluções alternativas para combater a pressão urbana? 

 

Total da área 
espaços urbanos no 

território de Alijó
45%

Total da área de 
espaços de 

expansão no 
Território de Alijó

50%

Total da área dos 
espaços verdes no 
território de Alijó

5%

Total da área espaços urbanos no território de Alijó

Total da área de espaços de expansão no Território de Alijó

Total da área dos espaços verdes no território de Alijó
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Para encontrar a resposta necessitamos, em primeiro lugar, de questionar os 

critérios de classificação do solo como urbano. Para esse efeito teremos que analisar 

o artigo 71.º do RJIGT conjugado com o artigo 7.º do Decreto Regulamentar 15/2018 

de 19 de agosto, visando a certeza dos espaços a classificar como urbanos. Assim, 

entende-se como solo urbano: 

 

o O solo esteja, total ou parcialmente, urbanizado e/ou edificado, e, devido 

a esse facto concreto esteja contemplado em Plano à urbanização e à 

edificação, logo inserida no modelo do sistema urbano. 

o Em termos de edificação, o tecido urbano seja coerentemente 

constituído por aglomerados de edifícios, população e atividades 

geradoras de fluxos significativos de população, bens e informação. 

o Em termos de urbanização, esse tecido urbano deverá encontrar-se 

infraestruturado e servido, no mínimo com o seguinte: 

 Sistemas de transportes públicos43,  

 Redes de abastecimento de água e saneamento,  

 Rede de distribuição de energia e de telecomunicações,  

 Ou garantia da sua provisão, no horizonte do Plano, mediante  

 Inscrição no programa de execução  

 E as consequentes inscrições  

o Nos planos de atividades  

o E nos orçamentos municipais44. 

o O sistema urbano disponha de equipamentos de utilização coletiva que 

permita à população residente qualidade de vida satisfatória. 

o A coerência do tecido urbano permite: 

 A existência da estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do 

sistema urbano. 

                                                           
43 Em territórios de baixa densidade este critério é impraticável. 
44 O Decreto Regulamentar 11/2009 impunha a inscrição das obras de urbanização em plano sem necessidade de 

fazerem parte do orçamento.  
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 A obrigação de contenção da fragmentação urbana. 

 

Sem negligenciar o axioma que considera a reclassificação do solo rústico para 

solo urbano ter caráter excecional, o passo seguinte está relacionado com a análise 

crítica da necessidade de “expansão”, isto é, reclassificação do solo rústico para 

urbano na prossecução do desenvolvimento sustentável e sustentado. Nesta situação 

serão de ser ponderadas todas as áreas residenciais de expansão I e II, as UOPG 

referidas anteriormente, bem como todas as outras possibilidades inseridas nas 

estratégias municipais, com base no artigo 72.º do RJIGT e com o artigo 8.º do Decreto 

Regulamentar 15/2018 de 19 de agosto. Essa ponderação terá que responder aos 

seguintes critérios: 

 

 Dinâmicas territoriais desde 2014, fundamentadas quanto: 

o Demografia 

o Avaliação urbanística 

o Grau de aproveitamento do solo quanto: 

 Reabilitação e regeneração 

 Consolidação urbana 

 Novas construções 

o Execução do plano 

o Desenvolvimento económico e social,  

 Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano45 

 Compatibilização com os programas territoriais, designadamente com os 

regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e proteção de riscos 

 A reclassificação de solo rústico para urbano resulta de uma UOPG, 

devidamente delimitados, no âmbito de Plano de Pormenor: 

o Com efeitos registais  

                                                           
45 Resultante de fatores de mudança da organização do território ou da necessidade de integração de solo a afetar 

à estrutura ecológica municipal necessária ao equilíbrio do aglomerado urbano. 
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o Acompanhado de contrato de urbanização destinado à respetiva 

execução das infraestruturas e equipamento necessários à respetiva 

operacionalização, composto por: 

 Quantitativos dos encargos urbanísticos 

 Prazo para a execução das obras condições de redistribuição de 

benefícios e encargos por todos os interessados envolvidos. 

 Demonstração da viabilidade económico-financeira da solução 

contemplada no plano de pormenor. 

 Penalizações: 

o A não realização das operações urbanísticas previstas determina, 

automaticamente, a caducidade total ou parcial da classificação do solo 

como urbano 

o Obrigatoriedade de no prazo de 60 dias abrir os procedimentos para 

rever o Plano, por forma a restabelecer a coerência do sistema urbano 

em geral e naquele espaço urbano, em particular. 

 

Existe a possibilidade de reclassificação de solo rústico para urbano, 

excecionalmente, face à necessidade de execução de infraestruturas e equipamentos 

de utilização coletiva, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 9.º do 

Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto. 

 

 

Quadro 72 – Artigo 9.º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto 

Reclassificação 

para solo 

urbano para a 
execução de 

infraestruturas 

e 

equipamentos 

de utilização 

coletiva 
 

Classificação 

do solo 

A 

reclassificação 

do solo  

Por iniciativa 
das entidades 

da 

administração 
pública, 

Que se destine 

exclusivamente 

à execução 

De 

infraestruturas 

e 
equipamentos 

de utilização 

coletiva 

Tem caráter excecional 

E é limitada 
Aos casos de inexistência de áreas 

urbanas disponíveis 

E 

comprovada/ 

Necessárias ao 

desenvolvimento  

Económico 

E social 

Traduzindo 

Uma opção 

de 
planeamento 

sustentável 

Em 
termos 

Ambientais 

Patrimoniais 

Económicos  

E sociais 

A 

reclassificação  

Do solo 
rústico para 

solo urbano 

Por iniciativa 

das entidades 
da 

administração 

pública, 

Processa-se 
através de 

procedimentos 

De 

elaboração,  
De plano 

territorial, 

No qual é fixado o 

prazo de execução 
De revisão  

Ou de 

alteração 

Para o devido 

efeito 

Sempre que 

seja a 

entidade 
responsável 

Pela execução 

da 
infraestrutura 

ou 

equipamento 

O município 
deve garantir 

os meios 

Técnicos e 

financeiros 

necessários 
à 

Execução 

do plano 

Devida/ 
inscrito

s 

Nos planos 
de 

atividades  

E nos 

orçamentos 
municipais 
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3. Qualificação do solo 

 

 

Terminada a classificação do solo, em rústico e urbano, cada classe pode sofrer 

qualificações, em categorias e subcategorias de espaços, que evidencia o do uso 

dominante, e valoriza salvaguarda e/ou promove as políticas de desenvolvimento, 

através do regime de uso, ocupação e transformação do solo. Desta composição 

resulta o respetivo modelo territorial composto pela planta de ordenamento e 

regulamento que fixa os usos dominantes, complementares e/ou admissíveis, de 

acordo com o respeito pelo artigo 74.º do RJIGT (quadro 74) e os artigos 12.º e 

seguintes do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto. Conceptualmente o 

modelo territorial rege-se por um conjunto de princípios, que passamos a enumerar 

sucintamente: 

 

 

 Compatibilidade de usos 

 Graduação na ponderação dos interesses públicos entre o mais adequado para 

o solo, em função de critérios ambientais, económicos, sociais, culturais e 

paisagísticos, sem prejuízo de outros também convergentes. 

 Preferência de usos por falta de localização alternativa. 

 Estabilidade. 
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Quadro 73 – Artigo 74.º do RJIGT 

Qualificação 

do solo 

 

 

 

 

 

Define 

Com respeito 

à 

classificação 

O conteúdo do 

seu 

aproveitamento 

Por referência às 

potencialidades de 

desenvolvimento do 

território 

Fixando os respetivos 

usos dominantes 

E quanto admissível A sua edificabilidade 

A 

definição  

Dos usos dominantes 
Obedece a 

critérios 

uniformes 

Aplicáveis a todo o território 

nacional Bem 

como das 

categorias 

Relativas 

ao solo  

Urbano  

E rústico 
A estabelecer por decreto 

regulamentar 

A qualificação 

do solo urbano 
Processa-se 

Através da 

integração em 

categorias 

Que confere 

sustentabilidade  

De urbanização 

Ou de edificação 

A
 q

u
al

if
ic

aç
ão

 d
e 

so
lo

 r
ú

st
ic

o
 

Processa-

se 

Através da 

integração 

em 

categorias 

Espaços 
Agrícolas 

Ou florestais 

Espaços de exploração de 

recursos 

Energéticos 

E geológicos 

Espaços afetos à atividade 

industrial 

Energéticos 

E geológicos 

Espaços 

Naturais 

E de 

valor 

Cultural 

E paisagístico 

Espaços 

destinados a  

Infraestruturas 

Usos mistos 

compatíveis 
Ou outro 

tipo de 

ocupação 

Humana Que não 

implique a 

classificação 

do solo 

como urbano 

Turístico 

 

 

Os critérios de qualificação, tipificação e regime das categorias e subcategorias 

do solo rústico encontram-se reguladas nos artigos 16.º, 17.º (quadro 74) e seguintes 

do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto. Em termos gerais, poderemos 

considerar que o conteúdo de quase todas as categorias e subcategorias são 

espetáveis, existindo algumas novidades, que passam designadamente por: 
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 Os espaços de atividades industriais diretamente ligadas às utilizações 

agrícolas, florestais e exploração dos recursos energéticos e geológicos. 

 
 

Quadro 74 – Artigo 17.º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto 

Categorias 

do solo 

rústico 

 

Qualificação 

do solo 

rústico 

 

Qualificação 

do solo 

A qualificação do solo 

rústico processa-se com 

base nas categorias 

seguintes 

Espaços agrícolas; 

Espaços florestais 

Espaços de exploração de recursos energéticos e geológicos 

Espaços de atividades 

industriais diretamente 

ligadas às utilizações  

Agricultura 

Floresta  

Recursos geológicos 

Espaços naturais e paisagísticos 

Outras 

categorias de 

solos rústicos 

Espaços culturais 

Espaços de ocupação turística 

Espaço destinado a equipamentos, 

infraestruturas e outras estruturas ou 

ocupações 

Aglomerados rurais 

Áreas de edificação dispersa 

Os planos territoriais de 

âmbito intermunicipal e 

municipal  

Podem 

proceder à 

desagregação 

das 

categorias 

Em subcategorias adequadas à estratégia de 

desenvolvimento local 

E ao modelo de organização espacial do 

território municipal 

Na categoria de aglomerados rurais, não são aplicáveis as incompatibilidades 

 
 
 
 

 Outras categorias de uso simples ou misto 

o Os espaços culturais (sob um novo contexto): 

 Correspondendo a áreas de património histórico, arquitetónico, 

arqueológico e paisagístico, sendo o regime de uso do solo 

determinado pelos valores a proteger, conservar e valorizar. 

o Os espaços de ocupação turística46 

o Os espaços destinados a equipamentos, infraestruturas e outras 

estruturas de ocupação. 

o Os espaços dos aglomerados rurais. 

 Correspondendo a áreas edificadas, com utilização 

predominantemente habitacional e de apoio a atividades 

                                                           
46 Nas formas e tipologias admitidas em solo rural e de acordo com as orientações dos programas regionais. 
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localizadas em solo rústico, dispondo de infraestruturas e de 

serviços de proximidade47. 

o Os espaços de áreas de edificação dispersa 

 Correspondendo a espaços existentes, com características 

híbridas e uma ocupação de carácter urbano-rural48 

 
 
 

 

Enquanto os critérios de qualificação, tipificação e regime das categorias e 

subcategorias do solo urbano encontram-se reguladas nos artigos 24.º (quadro 75) 

25.º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto.  

 

 

Quadro 75 – Artigo 24.º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto 

Critérios de 

qualificação 
do solo 

urbano 

 
Qualificação 

do solo 

urbano 
 

Qualificação 

do solo 

A 

qualificação 

do solo 
urbano  

Respeita  

Às finalidades do processo de urbanização e de edificação 

E aos 

princípios  

Da multifuncionalidade de usos  

E complementaridade de usos 

E de utilizações dos espaços urbanos,  

Da compatibilização de usos,  

Do equilíbrio ambiental,  

Da salvaguarda e valorização dos valores  
Culturais  

E paisagísticos 

A 
qualificação 

do solo 

urbano  

Processa-
se através 

da sua 

integração 

Em 

categorias  

D
e 

u
so

 d
o

 

so
lo

 

A definir  Nos planos 

territoriais de 

âmbito 
intermunicipal 

e municipal, 

C
o

m
 b

as
e 

No uso dominante 

E 

subcategorias  

 
E a 

regulamentar 

E em 
características 

morfotipológicas 

De 
organização 

do espaço 
urbano 

 

 

 As categorias e subcategorias estão relacionadas com a seguinte tipificação 

de qualificação:  

                                                           
47 Mas para os quais não se adeque a classificação de solo urbano, seja pelos direitos e deveres daqui decorrentes, 

seja pela sua fundamentação na estratégia do plano territorial de âmbito intermunicipal ou municipal, devendo 

ser delimitados no plano diretor municipal ou intermunicipal e regulamentados com um regime de uso do solo 

que garanta a sua qualificação como espaços de articulação de funções habitacionais e de desenvolvimento rural 

e a sua infraestruturação com recurso a soluções apropriadas às suas características. 
48 Devendo ser objeto de um regime de uso do solo que garanta a sua contenção e o seu ordenamento e 

infraestruturação numa ótica de sustentabilidade, com recurso a soluções apropriadas às suas características 
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 Espaços centrais 

 Espaços habitacionais 

 Espaços de atividades económicas49 

 Espaços verdes 

 Espaços urbanos de baixa densidade 

o Correspondendo a áreas periurbanas, parcialmente urbanizadas e 

edificadas, apresentando fragmentação e características híbridas de 

uma ocupação de caráter urbano-rural, com a permanência de usos 

agrícolas entrecruzados com usos urbanos e existência de 

equipamentos e infraestruturas, às quais o plano territorial atribui 

funções urbanas prevalecentes e que são objeto de um regime de uso 

do solo que garanta o seu ordenamento urbano numa ótica de 

sustentabilidade e flexibilidade de utilização, bem como a sua 

infraestruturação com recurso a soluções apropriadas. 

 Espaços de uso especial 

 Espaços de equipamentos 

 Espaços de infraestruturas estruturantes 

 Espaços turísticos. 

 

 

 

  

                                                           
49 Correspondendo a áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com 

especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente atividades industriais, de 

armazenagem e logística, comércio e serviços. 
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E. Dinâmicas e Execução Territorial 
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1. Base Analítica 

 

Para a análise efetiva das dinâmicas e execução territorial no âmbito da 

avaliação da execução do plano foram utilizadas, basicamente, as ferramentas de 

aferição enumeradas no ponto 5. do título do Enquadramento, designadamente: 

dados do INE, o programa da MEDIDATA, informação contida no Q-Giz, a informação 

catalogada no Boletim Municipal. O primeiro oferecem valores fidedignos e densos, 

por vezes sem a atualização desejável à aplicação concretamente pretendida e pouco 

aplicável nesta reflexão. O programa da gestão urbanística da MEDIDATA não é, 

atualmente, completamente explorado como ferramenta de apoio. Por esta razão, não 

contém todos os elementos de análise e recolha de elementos, dando origem a uma 

busca pouco eficaz e lenta. A informação contida no Q-GIZ limita-se ao conteúdo 

contido no Plano, não correspondendo assim a um instrumentos dinâmico de apoio 

em nenhuma das áreas de intervenção territorial do município, porque não está 

lincado com os programas operacionais de gestão corrente, designadamente com os 

relacionados às atividades de uso e transformação do solo. Obviamente, salvo melhor 

opinião, o sistema de informação geográfica (SIG), nos dias de hoje, é um instrumento 

básico e fundamental à gestão corrente do território e ao planeamento de políticas de 

intervenção territorial, provocando a sua ausência um grau razoável de ineficiência de 

gestão operativa e prospetiva.  

Por outro lado, acrescentamos que não existem indicadores que nos permitam 

orientar e medir os objetivos pretendidos pelo Plano. Situação análoga quanto à 

ausência dos indicadores de referência a nível regional, no âmbito do sistema de 

instrumentos de gestão territorial (quadro 76). 
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Quadro 76 – Artigo 53.º do RJIGT 

Programas 

regionais 

 

Objetivos 

Visa 

Desenvolver 
No âmbito 

regional 

As opções 

constantes 

Do PNPOT 

Dos programas setoriais 

E dos programas especiais 

Traduzir 
Em termos 

espaciais,  

Os grandes objetivos de 

desenvolvimento 

Económico  
Sustentável à escala regional 

E social  

Equacionar As medidas tendentes Intrarregionais 
À 

atenuação 

Das assimetrias de 

desenvolvimento 

Servir De base 

À formulação da  
Estratégia nacional de ordenamento 

territorial  

E de quadro de 

referência   

Para a 

elaboração 

Dos programas Intermunicipais  

E dos planos Intermunicipais  

E dos planos municipais 

Estabelecer,  
A nível 

regional 

As grandes 

opções de 

investimento 

público 

Com 

impacte 

territorial 

significativo 

As suas prioridades  

E a respetiva 

programação,  

Em 

articulação 

com as 

estratégias 

definidas 

Para a 

aplicação dos 

fundos 

Comunitários  

E nacionais 

 

 

 Como complemento, refere-se que a conceção da revisão do Plano durou mais 

de uma década, não tendo sido atualizada a execução deste lapso de tempo, em 

todos os setores, por se considerar que se estava em fases de elaboração encerradas. 

No entanto, como Alijó é um território de baixa densidade é possível proceder 

a uma aguarela quantitativa e qualitativa da execução do Plano e respetivas dinâmicas 

territoriais em consonância e divergentes do prospetivado, por forma a diagnosticar. 

 

Onde estamos. 

Porque estamos assim. 

O que desejamos manter. 

O que pretendemos alterar para alcançar os objetivos pretendido: 
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Na prossecução das escolhas de estratégias políticas territoriais de 

desenvolvimento sustentável e sustentado nos pilares sociais, económicos, 

cultuais e ambientais e, da qualidade de vida.  

 

2. Dinâmica Populacional, Socioeconómica, Cultural e Ambiento 

 

A demografia é um indicador que traduz a flutuação das dinâmicas 

socioeconómicas, culturais e ambientais, tais como muitas outras dinâmicas 

territoriais. A população comporta-se como um fluido, deslocando-se sempre para os 

polos onde sonham/esperam que as perspetivas de vida sejam melhores, bem como 

traduzem outras flutuações analíticas. 

 

 

 

Gráfico 12 – População residente na área territorial do concelho de Alijó, entre 1864 a 2011 

 

Se observarmos o gráfico 13, damos conta da existência do decréscimo 

resultante da primeira guerra mundial e pandemia subsequente, a forte emigração da 
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década de 60 do século passado para a Europa e para as colónias, o aumento 

populacional com o regresso dos retornados e a diminuição linear a partir da década 

de 80 do século passado, resultante da mobilidade, deslocação da população para a 

faixa litoral e diminuição dos agregados familiares. Aquele último gráfico também 

traduz a crise económica de 2012 e êxodo da massa crítica mais jovens para outros 

países. É óbvio que esta leitura não é líquida e sem a demais informação conjugada 

com outros indicadores não daria resposta alguma.  

A desertificação do interior acompanha o abandono da agricultura, resultante 

da terciarização do país, do estigma de pobreza associado à agricultura e à 

maquinizarão da exploração do solo, mais criteriosa e menos de subsistência. Esta 

dinâmica de abandono da agricultura acarreta riscos de degradação do solo, 

incremento do risco de incêndios, envelhecimento da população residente, entre 

outros danos.  

Aqui, como no Douro (e analogamente noutras sub-regiões interiores) continua 

a predominar o setor primário, o aumento do setor dos serviços e pouca atividade 

transformadora. Como aconchego, começa a desabrochar a atividade turística, que 

carece de outros complementos, tais como a existência de atividades culturais, da 

salvaguarda do ambiente e marketing. 

 

 

 

Estamos em presença de um cenário fragilizado por imensos riscos 

socioeconómicos, logo rico em inúmeras oportunidades que carecem de ser 

estruturas estrategicamente a nível integrado e implementadas. 
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3. Dinâmicas das operações urbanísticas 

 

A Lei de Bases Gerais das Políticas Públicas dos Solos Ordenamento do 

Território e Urbanismo integra a atividade associada às operações urbanísticas 

(quadros 34, 77 e 78). A gestão urbanística engloba as operações urbanísticas 

contemplada no regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE), mais 

propriamente, engloba a edificação (quadro 79), o fracionamento de parcelas 

destinada à edificação (quadro 80) e as obras de urbanização (quadro 81). 

 

Quadro 77 – Titulo IV da LBGPPSOTU 

Operações 

urbanísticas 

Controlo administrativo das operações urbanísticas 

Regularização de operações urbanísticas 

Utilização e conservação do edificado 

Reabilitação e regeneração 

 

Quadro 78 – Definição de operação urbanística segundo o RJUE 

Operações 
urbanísticas 

Operações 
materiais 

Urbanização 

Edificação  

Utilização de edifícios 

Utilização 
do solo 

Desde 
que  

Para fins não 
exclusivamente  

Agrícolas,  

Pecuários,  

Florestais,  

Mineiros  

Ou de abastecimento 
público de água 

 

 

Quadro 79 – Edificação segundo o RJUE 

Edificação 

Atividade 
ou 
resultado 
da 
atividade 

Imóvel 

Construção 

Utilização humana 

Reconstrução 

Ampliação 

Alteração 

Conservação 

Qualquer 
outra 

Demolição  

Outras edificações  

Obras de urbanização 

Trabalhos de remodelação do terreno 
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Quadro 80 – definição de operações de Loteamento segundo o RJUE 

Operação 
de 
loteamento 

As 
ações 

Que 
tenham 

Por 
objeto 

A 
constituição 

Um 
lote 

Destinados 

Imediata  
À 
edificação 
urbana 

Ou 
por 
efeito 

Ou 
mais 
lotes 

Ou 
subsequente/ 

 

 

 

 

Quadro 81 – Urbanização segundo o RJUE 

Obras de 
urbanização 

Obras de 
criação  

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s 

Destinadas a 
servir 
destinadas a 
servir 
diretamente  

Os espaços 
urbanos  

D
es

ig
n

ad
am

e
n

te
 

Arruamentos 
Viários 

Pedonais 

Redes  

Esgotos 

Abastecimento de 
água 

Obras 
remodelação  

Eletricidade  

Ou as 
edificações 

Gás  

Telecomunicações 

Espaços verdes  

E outros espaços de utilização 
coletiva 

 
 
 

 

O controlo administrativo pretende salvaguardar um conjunto de objetivos 

relacionados com a segurança de pessoas e bens, saúde pública, qualidade de vida 

e do interesse público (quadro 82). Este divide-se em duas grandes áreas: o controlo 

em prévio e o controlo sucessivo. O primeiro está relacionado com a verificação 

processual de processos de licenciamento, comunicação prévia, conforme o grau de 

definição da operação, autorização de usos, entre outros atos administrativos. O 

segundo grande grupo encontra-se sujeito ao controlo sucessivo associado à ação de 

fiscalização, tão importante quanto o primeiro.  

Vamos restringir a nossa análise ao controlo prévio, com base nos 

requerimentos que deram entrada no município e foram registado na respetiva 
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aplicação da MEDIDATA. Neste 6 anos recolhemos um universo de 3 962 

requerimentos. Cada processo resulta e um requerimento inicial, podendo, de acordo 

com a respetiva tramitação conter outros. Como exemplo, referimos que um processo 

de licenciamento de um edifício terá no mínimo de conter três requerimentos: o inicial, 

que requer a aprovação da arquitetura; o segundo, que está relacionado com os 

projetos de especialidade; e por último, aquele que corresponde à apresentação dos 

elementos destinado à emissão do alvará de construção. Em função dos 

requerimentos foram realizadas análises comparativas que nos permitissem sentir o 

pulsar do território. 

 

Quadro 82 – Artigo 58.º da LBGPPSOTU 

Controlo 

administrativo 

das operações 

urbanísticas 

O controlo 

administrativo 

das operações 

urbanísticas 

Destina-se a assegurar a 

conformidade 

Operações urbanísticas 

Com as disposições legais e regulamentares aplicáveis 

E a 

prevenir 

Perigos  
Que da sua realização 

possam resultar  

Saúde pública  

Ou danos 
E segurança de pessoas 

e bens 

Garantir uma efetiva 

responsabilização 

Técnicos legalmente 

qualificados 
Eventuais prejuízos 

causados por tais 

operações E dos particulares responsáveis 

A realização de 

operações urbanísticas 

Depende 
Controlo prévio Interesses públicos 

em presença 

Em 

regra Vinculado à salvaguarda 

E à definição  
Estável  Situação jurídica dos 

interessados E inequívoca  

Q
u

an
d
o
 A salvaguarda 

dos interesses 

públicos em 

causa 

Seja compatível com a 

existência de um mero 

controlo sucessivo 

A lei pode isentar 

de controlo prévio,  

A realização de determinadas 

operações urbanísticas 

Desde 

que 

Condições de realização 

sejam suficientemente 

definida 

Plano 

municipal 

A realização Quaisquer 
Operações 

urbanísticas 

Está 

sujeita  

Controlo 

sucessivo 

Independentemente da sua 

sujeição a controlo prévio 

A lei 

estabelece 

mecanismos 

Com vista a 

assegurar 

Efetiva 

responsabilização 

Diversos 

intervenientes 
Processos 

Urbanização  

E construção 

Garantia da qualidade 

Estado,  

Podem 

determinar 

Medidas de tutela 

da legalidade em 

quaisquer 

Ações  

Realizadas em 

desconformidade 

Lei 

Regiões 

autónomas  Ou operações 

urbanísticas 

Ou planos 

territoriais E autarquias 

locais 

 

 

Começamos assim por referir que não foram propostas operações de 

loteamento, restringindo-se este campo de ação a tímidas alterações à licença da 

operação de loteamento. Contudo, o fracionamento de terreno destinado 

imediatamente e subsequentemente à construção regista uma exceção que 

corresponde ao destaque de uma única parcela condicionada à verificação de um 
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conjunto limitado de requisitos. Este fracionamento avulso foi cerca de 10 vezes 

superior às pretensões de alteração à licença das operações de loteamento.  

Foram registadas algumas operações urbanísticas de obras de urbanização, 

relacionadas com entidades que beneficiam das regalias das operações urbanísticas 

promovidas pela Administração Pública, tais como: rede gás, redes elétricas, redes 

de telecomunicações (fibra e antenas), redes de iluminação, outras redes. Estas redes 

conferem qualidade de vida às populações, carecendo de registo georreferenciado. 

  

 

O peso das operações urbanísticas cai nas obras de edificação, respetiva 

utilização e outros processos complementares, como o direito à informação e os 

pedidos de informação prévia. 

O volume maior das operações urbanísticas de edificação abrange o uso 

habitacional (gráfico 13). Ela corresponde a cerca de 30% da atividade relacionada 

com as operações urbanísticas e distribui-se entre construção de edifícios novos 

(30,56 %), reconstrução (23,6 %) e reconstrução com ampliação (45,9 %) de edifícios 

existentes.  

 

 

Gráfico 13 – Relação entre a construção de edifícios novos (série 1), Reconstrução de edifícios (série 2) e reconstrução com 
ampliação (série 3) destinados ao uso habitacional. 

Construção, reconstrução e reconstrução com  
ampliação de habitação

1 2 3
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Poderemos concluir que as pretensões relacionadas com habitações 

construídas de raiz é inferior a 1/3, cumprindo-se assim as pretensões do legislador 

que confere enfase à necessidade de reabilitar e regenerar o tecido urbano (quadro 

83). Por outro lado, também poderemos concluir a importância de se apostar na 

reabilitação urbana no âmbito de se obter uma regeneração integrada do espaço 

urbano conjugado com a edificação dos privados, com a respetiva distribuição de 

benefícios e encargos perequativamente. 

 

 

Quadro 83 – Artigo 61.º da LBGPPSOTU 

Reabilitação 

e regeneração 

A 

reabilitação 

É a forma de 

intervenção 

territorial 

integrada 

Que visa a 

valorização 

do suporte 

físico de um 

território 

Através da 

realização de 

obras 

Reconstrução,  

De 

Edificado,  

Recuperação,  Infraestruturas, 

Beneficiação,  
Serviços de 

suporte  

Renovação  
E sistemas 

naturais 

E modernização 

Correção de 

passivos 

ambientais  

Ou valorização 

paisagística 

A 

regeneração 

É a forma de 

intervenção 

territorial 

integrada 

Que 

combina 

Ações de reabilitação 

com obras 

Demolição 

E construção nova 

E com medidas 

adequadas de 

revitalização 

Económica,  

Social  

E cultural  

E de reforço da 

coesão Territorial 

E do potencial 

Estado,  

Têm a 

incumbência 

Promover 
Reabilitação  Áreas urbanas que dela 

careçam Ou regeneração 

Programando  

Realização das respetivas 

Operações 

de 

reabilitação Regiões 

autónomas 

Ou conduzindo 

Ou concedendo 
Apoios  Financeiros 

e fiscais E outros incentivos 

E autarquias 

locais 

Sem 

prejuízo 

Dever dos 

proprietários  

Utilizar,  

Imóveis  

Designada/, 

o edificado 

existente 

Conservar  

E reabilitar 

 

 

Neste volume encontram-se integradas algumas (poucas) legalizações 

consagradas na LBGPPSOTU (quadro 83) e nos artigos 102.º e seguintes, no âmbito 

da tutela da legalidade, do RJUE.  
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Quadro 84 – Artigo 59.º da LBGPPSOTU 

Regularização 
de operações 

urbanísticas 

A lei estabelece 
Procedimento 
excecional 

Regularização 
Operações 

urbanísticas  

Realizadas sem o 

controlo prévio 
Que estavam sujeitas 

Finalização 
Operações 
urbanísticas 

Inacabadas  
Pelos seus promotores 

Ou abandonadas 

A regularização 
Operações 
urbanísticas 

Não prejudica a 

aplicação 

Sanções,  

E de medidas de tutela da legalidade urbanística 

Cumprimento 

PIMOT 

Em vigor à data em que 
tenham lugar 

PMOT 

E demais normas legais e 

regulamentares 

Sem prejuízo do 

cumprimento 

PIMOT 

Lei  

Pode dispensar o 

cumprimento 

Requisitos 

de legalidade 

Relativos à 

construção 

Cuja aplicação se 

tenha tornado 
impossível 

PMOT 
Ou que não seja 

razoável exigir 

E demais normas 
legais e 

regulamentares 

Assegurando o 

cumprimento 
Requisitos atinentes 

Saúde pública  

E à segurança de 

pessoas e bens 

 

 

Extraímos da leitura dos requerimentos tramitados que cerca de 11 % destes 

estão relacionados com obras de conservação e obras de escassa relevância 

urbanística, de acordo com o regime geral de urbanização e edificação e regulamento 

municipal respetivo. 

 

Face aos conceitos reabilitação e regeneração (quadro 83), respetivos volumes 

de construção e reconstrução com ampliação (gráfico 13), conceitos relacionados com 

a legalização/regularização (quadro 84) e quantitativo de obras de conservação e afins 

referidos anteriormente, culminamos no dever de conservação dos edifícios, também 

contemplado na lei de bases gerais das políticas públicas dos solos, ordenamento do 

território e urbanismo (quadro 85) e no regime jurídico da urbanização e da edificação 

(quadro 86). Este dever, num tecido urbano envelhecido, em tempos de crise são 
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uma ameaça aos cofres públicos, podendo, por esse mesmo motivo, 

transformar-se numa oportunidade de regeneração urbana se acompanhada de 

políticas territoriais assertivas resultante do planeamento onde esteja presente 

outras oportunidades de uso produtivo e o marketing de venda de imagem 

apelativa e recheada de conteúdos. 

 

Quadro 85 – Artigo 60.º da LBGPPSOTU 

Utilização e 

conservação dos 

edifícios 

As 

edificações 

Devem 

respeitar 
Condições 

Segurança,  
Necessárias ao fim a que se 

destinam 
Salubridade  

E estéticas 

Os 

proprietários 

Têm o 

dever 

Manter  Edificações existentes  Em boas condições 

Realizando 

as obras 

Utilização,  
Que se revelem 

indispensáveis a 

essa finalidade 

Nos 

termos da 

lei 

Conservação  

Ou outra 

natureza 

 

Quadro 86 – Artigo 89.º do RJUE 

D
ev

er
 d

e 
co

n
se

rv
ar

 o
 e

d
if

ic
ad

o
 

Proprietário 
As 

edificações  

Devem 

ser  

Objeto de 

conservação 

Pelo menos uma vez em 

cada período de 8 anos  
Realizar todas 

as obras 

necessárias à 

manutenção 

Segurança  

Salubridade  

Independente do prazo 
E arranjos 

estéticos  

Câmara 

Pode a 

todo o 

tempo 

Oficiosamente  

Determinar 

a execução 

das obras  

Necessárias à 

correção de 

más condições 

De segurança 

Ou a 

requerimento 

de qualquer 

interessado 

Ou de salubridade  

Ou das 

obras de 

conservação 

Necessárias à melhoria do 

arranjo estético 

Sem prejuízo  Dos deveres de conservação do edificado 
Dos respetivos 

proprietários 

Câmara 

Pode a 

todo o 

tempo 

Oficiosamente  

Pode 

ordenar a 

demolição 

Total  
Das 

construções 

que 

ameacem  

Ruina  

P
ar

a 

Saúde 

pública  

Ou a 

requerimento 

de qualquer 

interessado 

Ou 

parcial 

Ou ofereçam 

perigo  

Segurança 

das pessoas 

A 

notificação 

dos atos 

referidos 

É 

acompanhada 

Da indicação dos elementos instrutórios 
Necessários para a execução daquelas 

obras, 

Incluindo 

A indicação de medidas urgentes Quando sejam necessárias 

O prazo em que 

os mesmos 

devem ser 

submetidos 

Sob pena de o 

notificando 

incorrer em 

incumprimento 

do ato 

Designada/ 

para os 

efeitos 

previstos 

Obras coercivas 

Responsabilidade 

civil 

Os atos 

referidos 

São eficazes 
A partir da sua notificação ao proprietário 

,  

Sendo 
O registo predial 

da intimação  

Para a execução de obras Promovido 

oficiosamente 

Para efeitos de 

averbamento Ou para a demolição 

Servindo de título Para o efeito  A certidão passada pelo município  

O registo do 

averbamento 

na CRP 

É cancelado 
Através da 

exibição  

De certidão 

emitida pela 

câmara 

municipal 

Que 

ateste 

A conclusão das obras,  
Conso

ante o 

caso 
Ou o cumprimento da ordem 

de demolição, 

Ou pela junção da autorização de 

utilização 
Emitida posteriormente 
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Como as ondas da crise de 2012 ainda se refletem na atividade construtiva, 

desapareceram os edifícios de grande porte destinados a habitação coletiva e outros 

usos, permanecendo o uso misto numa percentagem pouco significativa, visível em 

processos de edificação, utilização e certificação de suscetibilidade de serem divididos 

em propriedade horizontal. 

 

A modernização administrativa procedeu a inúmeras simplificações que 

permitissem a agilização dos procedimentos, diretamente proporcional à 

responsabilização dos interessados. Através deste objetivo foram lançados vários 

diplomas e criadas outras tantas plataformas de registo e procedimentos. Estas 

contêm informação, que não consta deste relatório, contudo alertamos para a sua 

existência e necessidade de consulta, análise e ponderação na revisão do Plano.  

Este novo paradigma da Administração vem sido anunciado há muito tempo e 

resulta de princípios a prosseguir, designadamente o princípio da informação, 

princípio da participação, princípio da boa administração e o princípio da transparência 

entre outros. Contudo, em termos de urbanismo, talvez o primeiro grande passo tenha 

sido introduzido no regime jurídico da urbanização e da edificação, através da 

introdução de atos administrativos mais aligeirados, como a autorização e a 

comunicação prévia, precedida das plataformas. Aquele que criou a 

consciencialização de um novo paradigma processual na Administração está 

relacionado com o Licenciamento Zero. O abanar de consciências repercutiu-se em 

muitos outros diplomas legais, até ao ponto de tanta proliferação reduzir a quase nada 

o dito Licenciamento Zero. Entre muitos e devido à importância para a presente 

análise qualitativa, passamos a mencionar: 

 

 O sistema de indústrias responsáveis (SIR), em torno das plataformas e da 

parametrização de procedimentos. Sinteticamente: 

o As indústrias distribuem, conforme grau de risco potencial para o ser 

humano e pra o ambiente, em três tipos: 1,2 e 3 (quadro 87).  
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o A complexidade dos procedimentos é proporcional ao risco potencial 

(quadro 87). 

 

 

Quadro 87 – Artigo 11.º do SIR 

Tipologias dos 

estabelecimentos 

industriais 

Os 

estabelecimentos 

industriais 

Classificam-

se 

Em 

função do 

grau de 

risco 

potencial 

Inerente à 

sua 

exploração 

Para a pessoa 

humana  Em 3 

tipos 

Tipo 1 

Tipo 2 
E para o 

ambiente Tipo 3 

Sempre que num 

estabelecimento 

industrial 

Se verifiquem 

circunstâncias 

A que 

correspondam 

tipos diferentes 

O estabelecimento é incluído no tipo mais 

exigente 

A alteração 

superveniente de 

alguma das 

circunstâncias 

previstas 

Que determine a 

inclusão do 

estabelecimento 

industrial como tipo 2 

Só determina 

um novo 

processo de 

licenciamento 

Quando as 

mesmas 

perdurarem 

Por um período 

superior a seis 

meses 

 

Es
ta

b
el

ec
im

en
to

s 
in

d
u

st
ri

ai
s 

ti
p

o
 1

 

Se encontrem 
abrangidos pelo 
menos por um 
dos seguintes RG 
ou circunstâncias 

Regime jurídico da avaliação do impacto ambiental RJAIA 

Regime jurídico da prevenção 
e controlo integrado de 
poluição  

RJPCIP 
Referido no Regime 
dos efluentes 
industriais 

REI 

Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam 
substâncias perigosas 

RPGA 

Realização de 
operação de gestão 
de resíduos, resíduos 

Que careça 
de vistoria 
prévia 

Ao início da 
exploração 

À luz do regime de 
prevenção, produção 
e gestão de resíduos 

Exploração de 
atividade 
agroalimentar  

Que utilize 
matéria-prima 
de origem 
animal não 
transformada, 

De atividade que envolva a 
manipulação de subprodutos 
de origem animal 

Nos termos 
da 
legislação 
aplicável 

Ou de atividade de fabrico de 
alimentos para animais que 
careça de atribuição de 
número de controlo 
veterinário 

Ou de número de 
identificação individual 

 

E
st

ab
el

ec
im

en
to

s 
in

d
u

st
ri

ai
s 

ti
p

o
 2

 

Os estabelecimentos industriais não incluídos no tipo 1 

Desde que 

abrangidos por 

pelo menos um 

dos seguintes 

regimes jurídicos 

ou circunstâncias 

Regime do comércio europeu de licenças de emissão de gases com 

efeitos de estufa  
CELE 

Necessidade de 

obtenção de 

alvará,  

Para realização de 

operação de gestão 

de resíduos 

Que dispense 

vistoria 

prévia 

Nos termos do regime geral de 

gestão de resíduos 

Com exceção dos 

estabelecimentos 

identificados pela 

parte 2-A do anexo i 

ao SIR 

Ainda que 

localizados 

em edifício 

cujo alvará 

admita 

Comércio  Na condição de 

realizarem 

operações de 

valorização de 

resíduos não 

perigosos 

Ou serviços 
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o A instalação e exploração dependem de títulos (quadro 88): 

 Tipo 1: com vistoria prévia 

 Tipo 2: sem vistoria prévia 

 Tipo 3: Mera comunicação prévia 

 

 

Quadro 88 – Artigo 12.º do SIR 

Regimes 

procedimentais para 

instalação e exploração 

de estabelecimento 

industrial 

Procedimentos 

para a 

instalação e a 

exploração   

Estabelecimento 

industrial 

Incluídos no tipo 1 Com vistoria prévia,  

Incluídos no tipo 2 Sem vistoria prévia,  

Incluídos no tipo 3 
Mera comunicação 

prévia,  

 

 

 

 

o Existe articulação com o regime jurídico da urbanização e da edificação 

(quadro 89). 

o As indústrias do tipo 3 têm como coordenador responsável as câmara 

territorialmente competentes. 

o Há atividade de transformação não classificadas com indústrias, 

devidamente limitadas e enumeradas que podem ser compatíveis com 

o uso habitacional ou com o espaço urbano (quadro 90). 
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Quadro 89 – Artigo 17.º do SIR 

Articulação 

com o 

Regime 

Jurídico da 

Urbanização 

e Edificação 

As operações 

urbanísticas 

A realizar 

para 

instalação 

Estabelecimentos 

industriais 
Regem-se 

Pelo Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação 

(RJUE), 

Tratando-se de 

estabelecimento 

industrial do 

tipo 1 ou tipo 2 

Cuja 

instalação 

ou alteração 

Envolva a realização de 

operação urbanística de,  

Urbanização  
Sujeita a 

controlo 

prévio  

Nos 

termos 

do 

RJUE 
Ou de edificação 

O título digital  
Instalação ou de instalação e 

exploração 

Conforme 

aplicável 

Não pode 

ser emitido 

Sem que sejam 

apresentados 

Aprovação do projeto de arquitetura 

Informação prévia favorável 

Aprovação do 

projeto de 

arquitetura 

Devem ser 

apresentado

s  

Aquando do pedido do título 

digital  

De instalação 

Ou de instalação e exploração 

Informação 

prévia favorável Sem 

prejuízo  

De o requerente poder 

apresentar declaração 

Que opta por diferir 

a respetiva entrega 

Até ao 

final do 

prazo 

de 

emissão 

do 

referido 

título 

Caso o 

requere

nte não 

apresent

e 

Aprovação do 

projeto de 

arquitetura Até ao 

final do 

prazo  

Para emissão do 

título digital de 

instalação 
É o mesmo 

notificado,  

Até um prazo máximo 

de seis meses 

Informação prévia 

favorável 

Ou de instalação e 

exploração 

Sob pena 

de o 

procedim

ento vir  

Ser 

declarado 

deserto 

Tratando-se de 

estabelecimento 

industrial de 

tipo 3 cuja 

Instalação,  

Envolva a realização 

de operação 

urbanística sujeita a 

controlo prévio 

Deve 

ser 

obtida 

Autorização de 

utilização  
Antes 

de ser 

apresen

tada  

A mera 

comunic

ação 

prévia 

ao 

abrigo 

do SIR 

Ampliação  Ou certidão 

comprovativa do 

respetivo 

deferimento 

tácito 

Ou 

alteração 

Sempre que se 

aplique o RPAG 

A consulta de entidades da 

administração central 

Que se devam pronunciar em razão 

da localização 

É efetuada 

no âmbito 

deste 

regime 

Sempre que a 

instalação ou 

alteração 

Do 

estabelecimen

to industrial 

Se insira 

numa área 

Licenciada ou 

concessionada 

Para a exploração de 

recursos geológicos, 

Não há 

lugar à 

aprovação 

da 

localização 

E o mesmo esteja relacionado com tal 

exploração 

Sem 

prejuízo 

Do 

cumprimento 

das normas 

De planeamento territorial 

E do regime das servidões 

administrativas e restrições de utilidade 

pública 
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Quadro 90 – Artigo 18.º do SIR 

Equilíbrio 

urbano e 

ambiental 

 

 

O início da 

exploração 

Estabelecimen

to industrial 

de tipo 1, 2 ou 

3 

Que envolva a 

realização de uma 

operação urbanística 

sujeita a controlo 

prévio 

Depende da prévia 

emissão pela câmara 

municipal territorialmente 

competente 

De título de autorização 

de utilização  

Ou de certidão 

comprovativa do 

respetivo deferimento 

tácito 

Não pode 

ser emitido 

Alvará de 

licença  

De operação 

urbanística 

De operação 

urbanística que 

preveja o uso 

industrial 

Sem que seja 

emitido o 

título digital,  

De 

instalação  
Consoante 

for 

aplicável 

Ou 

apresentada a 

comunicação 

prévia 

Ou 

instalação e 

exploração 

Quando 

verifique a 

inexistência 

ambiental 

De impacte 

relevante no 

equilíbrio 

urbano e 

ambiental,  

Pode a câmara municipal 

territorialmente competente  

Declarar 

compatível com 

uso industrial 

O alvará de 

autorização 

de utilização  

Edifício  

Ou sua 

fração 

autónoma 

Destinado 

Ao 

uso   

Comércio,  No caso de 

se tratar de 

estabelecime

nto industrial 

A que se 

refere a parte 

2-B do anexo 

i ao SIR 

Serviços  

Ou armazenagem 

Ao uso de 

habitação,  
Habitação 

No caso de se 

tratar de 

estabelecimento 

Abrangido 

pela parte 2-A 

do anexo i ao 

SIR 

O procedimento 

para a obtenção 

da declaração de 

compatibilidade 

  

Rege-se 

Com as 

necessárias 

adaptações 

Com as 

necessárias 

adaptações 

À autorização 

de utilização  

Edifício 

RJUE 
Frações 

de 

edifícios 

Sendo  
Tal 

declaração,  

Quando 

favorável 
Inscrita 

Por simples 

averbamento 

No título de 

autorização de 

utilização já 

existente 

 

 

 

 O novo regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, 

serviços e restauração – RJACSR (quadro 91), suportadas por plataformas, 

apenas dependentes dos seguintes atos administrativos: 

o Mera comunicação prévia, 

o E Autorização. 
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Quadro 91 – Artigo 1.º do Decreto-Lei 10/2015 de 16 de Janeiro 

R
eg

im
e 

ju
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o
 d
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C

S
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E
x

p
lo

ra
çã

o
 d

e 
es

ta
b

el
ec

im
en

to
s 

 
Comércio 

Quer  
Lista I 

Armazéns  Lista II 

Comércio a 

retalho  

 

Uma ou mais insígnias 

Grupo 

Nível nacional 
Uma área de venda acumulada ≥ a 30 000 

m2 

Isoladamente  

Área de venda <a 2 000 m2  

E não estejam inseridos em 

conjuntos comerciais,  

Com área de 

venda ≥ a 2 

000 m2 

inseridos em 

conjuntos 

comerciais 

E de estabelecimentos de 

comércio a retalho  

Comércio   Alimentos 

para animais  
Lista II do anexo I 

Armazéns  

Comércio  Grossistas de géneros 

alimentícios de origem 

animal  

Que 

Exijam condições de 

temperatura 

controlada  

Identificados 

na lista III do 

anexo I 
Armazéns 

Exploração  
Grandes superfícies comerciais  

E conjuntos comerciais 

Exploração de  

Exploração de mercados municipais 

Comércio a 

retalho  

Não 

sedentário  

Feirantes  

Vendedores ambulantes 

Comércio por grosso não sedentário exercido em feiras 

A organização de feiras por entidades privadas 

Exploração  

Oficinas de 

manutenção e 

reparação 

Veículos automóveis,  

Motociclos  

E ciclomotores,  

Oficinas de 

adaptação e 

reparação  

Veículos automóveis utilizadores de gases de petróleo 

liquefeito (GPL) e gás natural comprimido e liquefeito (GN), 

identificadas na lista IV do anexo I 

Exploração de lavandarias 

Exploração de centros de bronzeamento artificial 

Exploração de estabelecimentos de colocação de piercings e tatuagens 

Atividade funerária  

Exploração de 

estabelecimentos  

Restauração  
Identificados na lista V do anexo I 

Bebidas,  

Atividade  
Restauração  

De restauração ou de bebidas não sedentária 
Bebidas  

 

 

 No âmbito dos empreendimentos turísticos (quadro 92), só é da competência 

da câmara (quadro 94): 

o A edificação, no âmbito do RJUE  

o Instalação exploração: 

 Casas de Turismo De habitação 

 Casa de Campo  
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 Agroturismo 

 Também podem ser afetas ao “turismo” os edifícios destinados ao uso de 

Alojamento Local. 

 

Quadro 92 – Artigo 4.º do regime jurídico dos empreendimentos turísticos 

Tipologia 

Empreendimentos 

turísticos 

 

 

Estabelecimentos 

hoteleiros 

Hotéis Podem ser reconhecidas como 

turismo de natureza ou 

associadas a uma marca nacional 

de áreas integradas no sistema 

nacional de áreas classificadas 

(SNAC) ou natural.pt 

Hotéis-apartamentos 

(aparthotéis) 

Pousadas 

Aldeamento turísticos 

Apartamentos turísticos 

Conjuntos turísticos 

(resorts) 

Que integrem pelo menos dois empreendimentos 

turísticos 

Empreendimentos de turismo de habitação 

Empreendimentos de 

turismo no espaço rural 

Casas de Campo 

Agroturismo 

Hotéis Rurais 

Parques de campismo e de 

caravanismo 

Públicos 

Privados 

 

Quadro 93 – Artigo 21.º do regime jurídico dos empreendimentos turísticos 

Competência  

Turismo de 

Portugal IP 

(PT) 

Competências no 

âmbito das 

atribuições 

Intervir  
Termos 

da lei,  

Elabora

ção  
IGT   

Emitir 

parecer 

obrigatório 

Operaçõ

es de 

loteame

nto 

Que contemplem a instalação de 

empreendimentos turísticos 

Limitado à 

área destes 

Exceto quando tais operações se 

localizem em zona abrangida por PP 

Tenha tido 

intervenção 

Fixar a 

capacidade 

máxima Empree

ndiment

os 

Estabelecimentos 

hoteleiros 

Hotéis 

Hotéis-apartamentos 

(aparthotéis) 

Pousadas 

Aldeamento turísticos 

E atribuir 

a 

classificaç

ão 

Apartamentos turísticos 

Conjuntos turísticos (resorts) 

Hotéis rurais  

Enquadrar  

Tipologias 

de 

empreendi

mentos 

turísticos 

Novas realidades de 

alojamento que surjam no 

mercado 

Identificando as 

regras 

E respetiva 

regulamentação que 

lhes sejam 

aplicáveis 

Publicitando o enquadramento no sítio da internet TP 

Para efeitos da 

instalação de 

empreendimentos 

turísticos 

Contratos 

que 

tenham 

por objeto 

a 

elaboração  

Projeto 

de plano  

Sua 

alteração 

ou revisão 

Previsto

s  

Contratos de 

planeamento 

Procediment

o relativo ao 

futuro plano 
Podem ser 

celebrados também 

com o TP  

Também com o TP 

E com as demais entidades 

públicas representativas de 

interesses a ponderar 
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Quadro 94 – Artigo 22.º do regime jurídico dos empreendimentos turísticos 

Competências 

dos órgãos 

municipais 

Âmbito de 

instalação 

Exercer as 

competências  

Atribuídas pelo 

RJUE 

Com as especificidades 

constantes do presente 

norma 

Competências 

deste regime 

jurídico 

Fixar  

Capacidade máxima  Empreendimento de 

turismo de habitação E atribuir a classificação 

Capacidade máxima  Empreendimentos de 

turismo no espaço rural E atribuir a classificação 

Exceção  Hotéis rurais 

Capacidade máxima  Parques de campismo e de 

caravanismo E atribuir a classificação 

 

 

 

Desta forma, os processos relacionados com as atividades industriais, 

comerciais e turísticas poderão nada ter a ver com o processo de edificação no âmbito 

da gestão urbanística conforme tramitação de operações urbanísticas. Tendo em 

conta apena o ato de edificação encontramos a relação constante no gráfico 14, 

relativamente às atividades de indústria, comércio e serviços.  

Com estes gráficos pretendemos apenas demonstrar que o turismo representa 

uma atividade emergente, que carece de crescimento.  

As indústrias, por enquanto, estão relacionadas com o vinho e com a 

panificação. A indústria de transformação de carnes entra no âmbito das 

microempresas. No meio destas distingue-se a Palmirresíduos, relacionada com o 

ambiente, que deu origem a uma alteração excecional do PDM. 

Os armazéns agrícolas e destinados à produção animal ocupam uma margem 

de pequena escala, idêntica à ocupação das indústrias, comercio e serviços. 

Também se observou a construção de alguns equipamentos, principalmente no 

âmbito da segurança social. 
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Gráfico 14 - Na edificação poderemos encontrar a seguinte relação entre atividades económicas, 

 

 

Em termos globais apresentamos mais duas relações: 

 

 Processos apreciados, 

 Alvará emitidos.  

 

 

 

industria comércio turismo
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Gráfico 15 – Processos analisados 

 

 

Gráfico 16 – Alvará emitidos. 

 

 

 

 Terminamos a presente análise, esclarecendo que sem SIG não foi possível 

identificar a localização concreta das intervenções: solo rústico, solo urbano, solo 

urbanizável.  

Processos de operações urbanísticas

urbanização edificação utilização

propriedadehorizontal Destaque outros

Títulos

alvará de construção alvará de utilização
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4. Execução das UOPG 

 

 

O RJIGT propõe que Portugal proceda a sua gestão territorial baseada num 

sistema de instrumentos de gestão territorial.50 A família que compõe o sistema 

(quadro 95) por quatro níveis de proximidade devidamente interligados entre si, desde 

que tenham a mesma incidência territorial. Enquanto os programas apenas vinculam 

a Administração, os planos territoriais obrigam a que todos se conformem às suas 

políticas e regras territoriais (quadro 96).  

 

 

Quadro 95 – Artigo 2.º do RJIGT 

Sistema 

de gestão 

territorial 

Quadro de 

interação 

coordenada Â
m

b
it

o
 

Nacional 

Programa nacional da política de 

ordenamento do território 
PNPOT 

Programas setoriais  

Programas especiais  

Regional Programas Regionais  

Intermunicipal 

Programas Intermunicipais  

Plano Diretor Intermunicipal  

Planos de Urbanização Intermunicipais  

Planos de Pormenor Intermunicipais  

Municipal 

Plano Diretor Municipal PDM 

Plano de Urbanização PU 

Plano de Pormenor PP 

 

  

                                                           
50 Neste sistema não estão incluindo os programas das orlas costeiras. 
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Quadro 96 – Artigo 3.º do RJIGT 

Vinculação 

jurídica 

dos IGT 

Entidades públicas  

Programa nacional da política de ordenamento do território 

Programas setoriais 

Programas especiais 

Programas Regionais 

Programas Intermunicipais 

Entidades públicas 

Plano Diretor Intermunicipal 
Particulares  

Direta  

E imediatamente 

Entidades públicas 

Planos de Urbanização Intermunicipais 
Particulares  

Direta  

E imediatamente 

Entidades públicas 

Planos de Pormenor Intermunicipais 
Particulares  

Direta  

E imediatamente 

Entidades públicas 

Plano diretor Municipal 
Particulares  

Direta  

E imediatamente 

Entidades públicas 

Plano de Urbanização 
Particulares  

Direta  

E imediatamente 

Entidades públicas 

Plano de Pormenor 
Particulares  

Direta  

E imediatamente 

Entidades públicas 
Normas de intervenção sobre a ocupação e 

utilização dos espaços florestais Particulares  
Direta  

E imediatamente 

São nulas  

As 

orientações 
Constantes em  

Programas Que extravasem o 

respetivo âmbito 

material E as normas 
Planos 

territoriais  

As normas  

Dos 

programas 

territoriais 

Que, em 

função da sua 

incidência 

territorial 

urbanística, 

Condicionem 

A ocupação do 

solo,  São 

obrigatória/ 

integradas  

Nos 

planos 

territoriais 

Uso do solo 

E transformação 

do solo 

 

  

 Ora, se observarmos o quadro 96 conseguimos perceber que apenas os 

planos territoriais afetam direta e imediatamente os atores que utilizam o solo. É 

aqui que se conhece efetivamente se estamos em presença, por exemplo, de um 

solo rústico ou de um solo urbano, bem como qual é o respetivo regime aplicável.  
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Procedendo a uma caricatura do senso comum face ao planeamento, 

perguntamos: Qual é o instrumento que nos determina, à priori, se o meu 

terreno é rústico ou urbano? 

  

 Quem determina a classificação do solo são: 

 

 Plano Diretor Municipal 

 Plano diretor Intermunicipal 

 

  Tratando-se este relatório da fundamentação da avaliação e da execução do 

Plano Diretor Municipal de Alijó só se pode acrescentar que será, no âmbito da 

revisão pretendida, que serão determinados em Plano as áreas territoriais 

coincidentes com o solo rústico e a delimitação do solo urbano e solo urbano a 

programas, de acordo com o artigo 71º e seguintes do regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial (quadro 69), tendo como base os critérios 

constantes no Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto. Da leitura destas 

normas, o solo rústico abrange todo o território do concelho, ressalvando apenas as 

áreas de solo que está total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, 

afeto em plano territorial à urbanização ou edificação. Os critérios utilizados para a 

respetiva identificação encontram-se devidamente tipificados no artigo 7.º do 

Decreto Regulamentar 15/2018 de 19 de agosto. 

 

O solo urbano permanecerá assim ab aeterno! 
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 A resposta à admiração do pressuposto de inercia estática é: Não. Só que a 

transformação do solo rústica em urbano encontra-se sujeito à ponderação e 

comprimento de vários requisitos e condições de acordo com o artigo 72.º do RJIGT, 

tais como: 

 

 Tem caráter excecional  

o Sendo limitada aos casos de  

 Inexistência de áreas urbanas disponíveis  

 E comprovadamente necessárias ao desenvolvimento  

 Económico  

 E social 

 E à indispensabilidade de qualificação urbanística,  

o Traduzindo uma opção de planeamento sustentável em termos  

 Ambientais,  

 Patrimoniais,  

 Económicos  

 E sociais 

 Deve contribuir, de forma inequívoca, para o desenvolvimento sustentável do 

território,  

o Obrigando à fixação, por via contratual,  

 Dos encargos urbanísticos das operações,  

 Do respetivo prazo de execução  

 E das condições de redistribuição de benefícios e encargos,  

o Considerando todos os custos urbanísticos envolvidos 

 Seja demonstrada a sustentabilidade económica e financeira 

 Processa-se através dos procedimentos de elaboração, de revisão ou de 

alteração de  

 Planos de pormenor com efeitos registais, acompanhado do 

contrato  

 O plano deve  

 Delimitar a área objeto de reclassificação  
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 E definir o prazo para execução das obras de 

urbanização  

 E das obras de edificação,  

 O qual deve constar expressamente da certidão do plano 

a emitir para efeitos de inscrição no registo predial. 

 O solo que se destine exclusivamente à execução  

 De infraestruturas  

 E de equipamentos de utilização coletiva 

o Processa-se através de procedimentos de elaboração, de revisão ou de 

alteração de planos territoriais, nos quais é fixado o respetivo prazo de 

execução. 

o Findo o prazo previsto para a execução do plano, a não realização 

das operações urbanísticas previstas determina, automaticamente, 

a caducidade total ou parcial da classificação do solo como urbano, 

sem prejuízo das faculdades urbanísticas adquiridas mediante 

título urbanístico, nos termos da lei. 

 A câmara municipal deve, no prazo de 60 dias, iniciar 

procedimento de alteração ou de revisão do plano, de forma a 

garantir a coerência do modelo territorial. 

 

Sem queremos ser maçadores este assunto foi relembrado porque 50 % do 

território integrado nas áreas de expansão e em UOPG destinado à construção de 

tecido urbano novo vão sofrer de caducidade automática, se não for possível 

justificar as novas áreas e/ou forem previstas em UOPG do tipo Plano de Pormenor, 

designadamente: 

 

o Plano de urbanização do Pólo de Desenvolvimento das Mamoas 

 Espaço de expansão das atividades económicas 

o Plano de Urbanização do Pólo de Desenvolvimento da Giesteira 

 Espaço de expansão das atividades económicas 
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o Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos 

 Salvaguarda resultante do domínio Hídrico e porque o solo é de 

máxima infiltração. 

o Plano de Pormenor do Casal da Granja 

o Plano de Pormenor de Alinhamentos da E322: 

o Plano de Pormenor do Vinho, Turismo e Cultura 

 

Não foi concluída nenhuma UOPG, logo temos uma percentagem de 

execução de zero porcento. 

Foram abertos os seguintes procedimentos 

 

o Plano de Pormenor António Manuel Saraiva 

o Plano de Urbanização do Pólo de Desenvolvimento da Giesteira 

o Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos 

 

Estas intenções correspondem a 3/16 do prospetivado. 

Além desta situação procedeu-se a uma alteração material, a outra alteração 

em regime de exceção para a ampliação da Palmirresíduos, no âmbito do PDM. 

Contamos também com uma suspensão parcial do PDM que deu origem à abertura 

dos procedimentos do Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos. 

 

O município, em vez das figuras das UOPG, decidiu proceder à reabilitação 

urbana doutra forma integrada mas não tão vinculativa nas usas orientações. Para 

esse efeito foram limitadas duas áreas de reabilitação urbana (ARU) que deram 

origem a dois projetos de operação de reabilitação urbana (ORU), sitas em Alijó (figura 

78) e Pinhão (Figura 79). 
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Figura 80 – ARU de Alijó 
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A ARU de Alijó insere UOPG delimitadas (Anexo II) no Plano, designadamente: 

 

 Pano de Urbanização Alijó Favaios 

o Objetivos:  

 Conceção geral da organização urbana entre as vilas de Alijó, 

Favaios e Sanfins do Douro, permitindo criar um contínuo urbano 

entre elas reforçando a polarização dos aglomerados centrais, 

por forma reforçar a estruturação do sistema urbano no concelho 

e no Douro, ajustando a área urbana à realidade existente e, ao 

mesmo tempo, dotá-la de uma área de crescimento de forma 

ordenada, perspetivando um centro urbano com as valências 

urbanas inerentes, mas ao mesmo tempo com espaços verdes e 

solo rural envolvente que permitirão efetuar um novo tipo de urbe 

assente em parâmetros de desenvolvimento sustentado do ponto 

de vista ambiental. 

 

 Plano de Pormenor de Santo António: 

o Objetivos:  

 Salvaguardar e valorizar a imagem paisagística, cultural e de 

lazer de Santo António e das suas encostas;  

 Promover a qualidade de vida em função da cultura e do lazer 

e da fruição do espaço de utilização coletiva;  

 Promover o realojamento da população mais carenciada;  

 Reconversão do edifício do matadouro para o uso coletivo;  

 Promover a integração urbanística do lavadouro público e 

dos depósitos de água;  

 Requalifica os arruamentos pré-existentes;  

 Promover arruamentos novos;  
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 Estudar a rede de percursos;  

 Estudar o estacionamento e o aparcamento;  

 Harmonizar o mobiliário urbano;  

 Promover a reabilitação urbana;  

 Ponderar e definir as operações demolição imprescindíveis 

ao espaço de articulação e segurança. 

 

 Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da Área Envolvente do 

Equipamento Cultural: 

o Corresponde ao Plano de Pormenor de elaboração para a área 

delimitada na Planta de Ordenamento, devendo o uso, a ocupação e a 

transformação do solo nesta UOPG, regerem-se pelas disposições 

definidas nesse Plano de Pormenor. 

 

 Plano de Pormenor dos Jardins Orgânicos: 

o Objetivos:  

 Através da discriminação positiva da REN e RAN, em função do 

desafogo do solo e da criação de um jardim orgânico, baseado 

na botânica autóctone do concelho de Alijó, em torno da linha de 

água existente, rematar o núcleo urbano existente, melhorar a 

sua coerência urbana num enquadramento mais abrangente; 

integrar os equipamentos existentes nesta área (desportivos, 

Centro de Saúde, Mercado, atual espaço da Feira);  

 Salvaguardar as características intrínsecas do solo concretizado 

no espaço verde e de utilização coletiva ao longo da linha de água 

existente, reabilitar as traseiras urbanas com a criação da nova 

área de habitação, comércio e serviço; 
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Figura 81 – ARU do Pinhão 

 

 

A ARU do Pinhão insere o Plano de Pormenor António Manuel Saraiva (Anexo 

II) no Plano, da seguinte forma: 

 

 Plano de Pormenor António Manuel Saraiva: 

o Objetivos: 

 Reabilitação e beneficiação da frente ribeirinha do Pinhão, 

recuperando as margens do rio Pinhão, e o núcleo urbano 

existente; melhorar a sua coerência urbana num 

enquadramento mais abrangente, e ao mesmo tempo 

permitir a criação de percursos pedonais; a instalação de 

equipamentos de lazer, pequeno comércio e 

estabelecimentos de restauração e bebidas com esplanadas;  



 

298 
 

 Criação de um espaço multiuso, de empreendimentos 

turísticos e equipamentos de animação turística e às 

atividades náuticas;  

 Reconversão dos depósitos de armazenamento de vinho aí 

existentes para atividades turísticas e lúdico-recreativas;  

 Recuperação da denominada «Casa Amarela», para a 

instalação de estabelecimento hoteleiro ou equipamento 

cultural;  

 Criação e enquadramento paisagístico de uma zona balnear;  

 Ampliação/requalificação das estruturas existentes que 

integram o cais do Pinhão 

 

Existem outras UOPG que se preocuparam significativamente com a 

reabilitação urbana, de forma direta e indireta, a saber: 

 

 Plano de Urbanização do Pólo de Desenvolvimento das Mamoas 

o Objetivos: 

 Elaboração da conceção geral da organização de um novo polo 

urbano intermunicipal, sito na envolvência do entroncamento da 

A4 com o IC5 definindo-se o zonamento urbano, em função das 

acessibilidades, da constituição de áreas de acolhimento 

empresariais, onde coabitem de forma ordenada, se possível 

organizadas por fileira de atividades, indústria, comércio, 

comércio por grosso, serviços, espaço aberto multiusos, 

estabelecimentos de restauração e bebidas, estabelecimentos 

hoteleiros, equipamentos e espaços verdes e de utilização 

coletiva, plataforma logística à escala, interface de transportes. O 

zonamento deverá ter em conta o tecido urbano das aldeias do 

Pópulo, Ribalonga e Vila Verde, bem como as intervenções 

avulsas preexistentes, nomeadamente, a Fábrica das Tintas 

Europa, o entreposto de Vinhos, oficinas, devendo igualmente 

atender-se ao património do Castro de S. Marcos e às 



 
 

 

299 
 

Mamoas, integrando-os, salvaguardando -os e valorizando-

os, através da utilização de zonas tampão de estruturas 

ecológicas. 

 

 Plano de Urbanização do Pólo de Desenvolvimento da Giesteira 

o Elaboração da conceção geral da organização de um novo polo urbano, 

definindo-se o zonamento urbano, em função da reconversão e 

expansão do loteamento industrial existente, das acessibilidades de 

atividades empresariais, onde coabitam de uma forma ordenada, se 

possível organizadas por fileiras de atividades, nomeadamente 

indústria, armazenagem, distribuição, oficinas, valorização de resíduos, 

comércio, comércio por grosso, serviços, estabelecimentos de 

restauração e bebidas, estabelecimentos hoteleiro, equipamentos e 

espaços verdes e de utilização coletiva, bem como integrar e reordenar 

as atividades já existentes e valorizar ambientalmente toda a sua 

envolvente. 

 

 Plano de Urbanização de Sanfins do Douro 

o Elaboração da conceção geral da organização urbana da Vila de Sanfins 

do Douro ajustando a área urbana à realidade existente e, ao mesmo 

tempo, dotá-la de uma área de crescimento de forma ordenada 

perspetivando um centro urbano com as valências urbanas que 

permitam contribuir para o reforço da polarização dos aglomerados 

centrais, nomeadamente a sede de concelho, Favaios e Sanfins do 

Douro. Logo, tendo também em atenção a reabilitação urbana 

consagrada no Plano de Pormenor aí inserida. 

 

 Plano de Pormenor do Centro Histórico de Sanfins do Douro 

o Objetivos:  

 Reabilitar e valorizar a área do aglomerado urbano de Sanfins 

do Douro que apresenta um conjunto edificado representativo da 

arquitetura tradicional Duriense e elementos edificados de grande 

valor patrimonial. As intervenções deverão passar pela 
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qualificação dos espaços públicos, recuperação do edificado 

existentes de relevante qualidade arquitetónica e valorização dos 

elementos de elevado valor patrimonial, eliminação de 

dissonâncias arquitetónicas e eliminação de dissonâncias 

arquitetónicas e equipamentos de animação turística; criação de 

um regime de salvaguarda para os elementos de elevado valor 

patrimonial 

 

 Plano de Pormenor do Centro Histórico de Vilar de Maçada 

o Objetivos:  

 Reabilitar e valorizar a área do aglomerado urbano de Vilar 

de Maçada que apresenta um conjunto edificado representativo 

da arquitetura tradicional Duriense e elementos edificados de 

grande valor patrimonial. As intervenções deverão passar pela 

qualificação dos espaços públicos, recuperação do edificado 

existentes de relevante qualidade arquitetónica e valorização dos 

elementos de elevado valor patrimonial, eliminação de 

dissonâncias arquitetónicas e criação de empreendimentos 

turísticos e equipamentos de animação turística; criação de um 

regime de salvaguarda para os elementos de elevado valor 

patrimonial. 

 

 Plano de pormenor do Centro Histórico de São Mamede Ribatua 

o Objetivos:  

 Reabilitar e valorizar a área do aglomerado urbano de S. 

Mamede de Ribatua que apresenta um conjunto edificado 

representativo da arquitetura tradicional Duriense e elementos 

edificados de grande valor patrimonial. As intervenções deverão 

passar pela qualificação dos espaços públicos, recuperação do 

edificado existentes de relevante qualidade arquitetónica e 

valorização dos elementos de elevado valor patrimonial, 

eliminação de dissonâncias arquitetónicas e a criação de 

empreendimentos turísticos e equipamentos de animação 
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turística; criação de um regime de salvaguarda para os elementos 

de elevado valor patrimonial; 

 

 

 Plano de Pormenor do Senhor de Perafita 

o Objetivos  

 Salvaguardar, valorizar e potenciar o património edificado e 

o regime florestal existente;  

 Salvaguardar e valorizar o pessoano conjunto da ermida, 

constituído pela capela, fontanário das águas milagrosas, 

zona de estar e de usufruição paisagística; salvaguardar, 

valorizar o Monte do Calvário, através da reposição do 

percurso do calvário, permitindo locais de descanso junto a 

pontos de fuga da paisagem, introduzindo corretamente a 

vegetação autóctone, como um percurso religioso, de 

desporto e de lazer;  

 Permitir a edificação de equipamentos de apoio ao turismo, 

empreendimentos turísticos e estabelecimentos de restauração e 

bebidas com o recurso ao estilo arquitetónico vernacular mais 

apropriado; criação e enquadramento paisagístico da zona 

envolvente ao Santuário 

 

 

Observamos as seguintes intenções: 

 

 

 Os Planos de Pormenor dos centros Históricos e o Plano de Pormenor do 

Senhor de Perafita, devido ao valor patrimonial contidas nessas áreas, já foram 

prospetivados no PDM que entrou em vigor em janeiro de 1995.  

 Também prospetivados pelo PDM tornado público em 1995, foram lançadas as 

seguintes UOPG: 
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 Plano de Urbanização de Alijó (1994/2000), 

 Plano de Pormenor do centro cívico de Alijó (1994/2000) 

 O Plano de Urbanização de Alijó Favaios foi objeto de estudo em 1984. 

 O Plano de Urbanização do Pinhão foi aprovado na Assembleia Municipal de 

Setembro de 1994, sem publicação. 

 Plano de Pormenor do Lugar da Praia (90/94) 

 A área de intervenção do Plano de Pormenor António Manuel Saraiva já foi 

objeto dos seguintes estudos que visavam normas edificatórias mais 

adequadas, reabilitação urbana e salvaguarda dos valores intrínsecos 

(1997/99). 

 Plano de Pormenor da Área Ribeirinha ao Rio Douro, lançado pelo POARC e 

elaborado pelo GTL (2004/6). 

 Plano de Pormenor da Rua Central, lançado pelo POARC e elaborado pelo 

GTL (2004/5). 

 Plano António Manuel Saraiva, conforme com o POARC e lançado em 2008). 

 

 

O PDM, entre muitos outros objetivos, classifica e qualifica o solo, bem como 

regula as especificações dos índices, indicadores dos parâmetros de referência 

necessários à aplicação corrente da gestão urbanística e ao ordenamento do território 

quanto aos objetivos de referência pretendidos para elaboração dos Planos de 

Urbanização – PU (quadro 97) e Planos de Pormenor – PP (quadro 98), designada 

por UOPG. Basicamente, o primeiro desenvolve e concretiza o plano diretor 

municipal e estrutura a ocupação do solo e o seu aproveitamento, enquanto o 

segundo desenvolve e concretiza em detalhe as propostas de ocupação de qualquer 

área do território municipal, conforme o espaço estabelecido no PDM e/ou normas do 

PU. 
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Quadro 97 – Artigo 98.º do RJIGT 

PU 

 

Objeto 

O PU 

Desenvolve e concretiza o PDM 

E estrutura a ocupação do solo 

E o seu 

aproveitamento,  

Fornecendo o 

quadro de 

referência  

Para a 

aplicação 

das 

políticas 

Urbanas 

E 

definindo a 

localização 

Das infraestruturas  

Principais E dos equipamentos 

coletivos  

O PU 

abrange 

Qualquer área 

do território do 

município,  

Incluída em perímetro urbano por PDM eficaz 

E, ainda, os 

solos rústicos 

complementares 

De um ou mais perímetros 

urbanos 

Que se 

revelem 

necessários 

Para estabelecer 

uma intervenção 

integrada de 

planeamento 

Outras áreas 

do território 

municipal 

Que possam ser 

destinadas,  

A usos  

Designada/ 

À localização de instalações ou 

parques industriais, logísticos ou de 

serviços 

E a funções 

urbanas 

Ou à localização de 

empreendimentos turísticos e 

equipamentos e infraestruturas 

associados 

Nas sedes de concelho O regime 

do uso do 

solo 

Deve ser 

previsto 
Preferencial/,  Em PU municipal 

E nas áreas urbanas 
Com mais de 25.000 mil 

habitantes 

 

 

Quadro 98 – Artigo 101º do RJIGT 

PP 

 

Objeto 

O 

PP 

Desenvolve e 

concretiza em 

detalhe 

As 

propostas de 

ocupação de 

qualquer 

área do 

território 

municipal 

Estabelecendo 

regras sobre 

A implantação das infraestruturas  

E o desenho dos espaços de utilização 

coletiva,  

Para a 

edificação 

A implantação,  

A volumetria  

E as regras e a disciplina da sua integração na 

paisagem,  

A 

localização 

e a inserção 

urbanística 

Dos equipamentos de utilização coletiva  

E a organização 

espacial  

Das demais atividades 

de interesse geral 

O 

PP 

Abrange áreas 

contínuas do 

território municipal 

Que podem 

corresponder 

A uma unidade ou 

subunidade operativa de 

planeamento e gestão 

Ou a parte delas 
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5. Execução do Plano 

 

Em termos de execução das diferentes intervenções enumeradas 

anteriormente, forma cumpridas algumas metas, apresentando as distorções 

constantes no anexo 3 que devem ter sido em conta. 


