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1 - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Os instrumentos de gestão territorial, pela sua própria natureza, estabelecem orientações de
planeamento e de desenvolvimento das áreas territoriais a que se destinam.
Para a área de influência direta do projeto da Dragagem do Canal de Acesso aos Estaleiros
Navais de Viana do Castelo encontra-se instituído apenas um instrumento de gestão
territorial – o Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo (PDM).
O PDM de Viana do Castelo foi publicado no D.R. n.º 67/08 Série II, de 4 de abril de 2008
através do Aviso n.º 10601/2008, alterado pelo Aviso n.º 1817/2014, publicado no D.R. n.º
26/14, de fevereiro de 2014 e pelo Aviso n.º 4754/2017, publicado no D.R. n.º 84/201, Série
II, de 2 de maio de 2017, que republica o regulamento do PDM de Viana do Castelo.
Para além do PDM existe ainda um conjunto de outros IGT de âmbito municipal,
nomeadamente Plano de Urbanização e Planos de Pormenor mas cuja área de aplicação não
incide na área de influência direta do projeto em avaliação.

Planta de Ordenamento do PDM
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM a área de intervenção inscreve-se na
classe de “Solo Rural”, categoria “Espaços Naturais” e subcategoria “Leitos de Cursos de
Água” (FIG. 1).
As áreas correspondentes aos “Leitos de Cursos de Água” submetem-se inteiramente às
disposições legais sobre o Domínio Hídrico em vigor.
Considerando o território envolvente à área de intervenção identificam-se ainda as classes,
categorias e subcategorias a seguir descritas.
A Classe Solo Rural compreende, entre outras, as seguintes categoria e subcategorias:
- Espaços Naturais
• Leitos de Cursos de Água
• Zonas de Rochedos Emersos do Mar, Praias, Ínsuas e Sapais
• Zonas de Vegetação Rasteira e Arbustiva
Os Espaços Naturais, além de constituírem uma dimensão física fundamental na
caracterização do povoamento e do seu ordenamento, imprescindível à sustentabilidade de
um sistema territorial em constante mutação, representam também um valioso recurso, com
valor intrínseco e de usufruto para toda a comunidade.
As Zonas de Rochedos Emersos do Mar, Praias, Ínsuas e Sapais integram as zonas
costeiras e a REN, pelo que ficam em tudo sujeitas ao regime da REN.
As Zonas de Vegetação Rasteira e Arbustiva integram todas as áreas que ocupam
fundamentalmente a ante praia e as zonas dunares.
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A classe Solo Urbano, constitui espaços destinados a serem usados no processo de
urbanização e de edificação, integra na envolvente ao projeto as seguintes categorias e
subcategorias de espaços:
- Solo Urbanizado
• Zonas Industriais Existentes
• Zonas de Equipamentos Existentes
• Zonas Urbanas de Aplicação de PMOT
- Solo de Urbanização Programada
• Zonas de Atividades Económicas
- Espaços Públicos de Recreio e Lazer em Solo Urbano

As Zonas Industriais existentes e previstas e as Zonas de Atividades Económicas,
delimitadas na Planta de Ordenamento, destinam-se à construção e ampliação de
estabelecimentos industriais.
As Zonas Industriais existentes apresentam-se ocupadas por estabelecimentos industriais e
respetivas infraestruturas, devendo ser preferencialmente localizadas ou mantidas nestas
áreas as atividades que acarretem maiores incompatibilidades com as áreas habitacionais.
As Zonas de Atividades Económicas localizam-se nas proximidades dos aglomerados
habitacionais, destinando-se a dotar o território municipal de uma rede de espaços destinada
à localização de atividades comerciais, armazéns e indústrias, desde que, analisados os
impactes sobre a envolvente e os riscos potenciais para a pessoa humana e sobre o
ambiente, se revelem compatíveis com a função habitacional.
Quanto aos Espaços Públicos de Recreio e Lazer em Solo Urbano destinam -se à construção
de infraestruturas que potenciem a fruição da componente ambiental e paisagística.

Relativamente às Áreas de Proteção e com Risco estão compreendidas as seguintes
categoria e subcategorias:
- Áreas de Proteção ao Património Construído e Arqueológico
• Imóveis Classificados ou em Vias de Classificação
• Imóveis não classificados

Os Imóveis Classificados ou em Vias de Classificação mereceram esta classificação devido
ao reconhecimento do seu valor excecional, encontrando-se as respetivas áreas de proteção,
nomeadamente áreas non-aedificandi e Zonas Especiais de Proteção, representadas na
Planta de Condicionantes.
Os Imóveis Não Classificados devem a sua identificação ao reconhecimento do seu valor
histórico, arquitetónico, urbanístico ou paisagístico.
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A classe Redes de infraestruturas viárias compreende as Zonas dos Itinerários do Plano
Rodoviário Nacional e a Rede Viária do PDM.
A Rede Viária do PDM abrange todas as vias de circulação rodoviária classificadas no âmbito
do PDM, compreendendo, entre outras, as seguintes categorias:
•
•

Rede Primária de Nível 1
Rede Terciária

A cada categoria está associado o dimensionamento mínimo (perfil transversal) a adotar na
construção de novas vias previstas na RVPDM.
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FIG. 1 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Viana do Castelo
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Planta de Condicionantes do PDM
Quanto à Planta de Condicionantes do PDM, onde estão assinaladas as Servidões
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, destacam-se as seguintes com incidência
na área de intervenção e envolvente (FIG. 2):
Domínio Hídrico
- Leitos de Cursos de Água e das Águas do Mar (incidência direta na área de projeto)
- Área sob Jurisdição Portuária (incidência direta na área de projeto)
Os Leitos de Cursos de Água e das Águas do Mar submetem-se inteiramente às disposições
legais sobre o Domínio Hídrico. Compete à APA licenciar as utilizações dos recursos hídricos
situados em Domínio Público Hídrico (DPH), emitindo os respetivos títulos de utilização dos
recursos hídricos (cf. artigo 12.º do DL n.º 226-A/2007, de 26 de outubro). No entanto, nas
áreas do DPH afetas às administrações portuárias a competência da autoridade nacional da
água para licenciamento e fiscalização da utilização dos recursos hídricos considera-se
delegada na administração portuária com jurisdição no local, que, no presente caso é a
APDL.
A Área sob Jurisdição Portuária submete-se às disposições previstas no regulamento
portuário sem prejuízo de se observarem disposições de âmbito mais abrangente.

Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza
- Reserva Ecológica Nacional – REN (incidência direta na área de projeto)
- Rede Natura 2000
Estas áreas submetem-se ao disposto nos respetivos diplomas legais que as consagram.

Infraestruturas de Transportes e Comunicações
- Feixes Hertzianos (incidência direta na área de projeto)
- Faróis e outros Sinais Marítimos (incidência direta na área de projeto)
Assinalam áreas e eixos que garantem fluxos de informação e que não podem ser
interrompidos.

Equipamentos e outros Estabelecimentos
- Áreas de Proteção a Edifícios Escolares
- Estabelecimentos Industriais
Define, em planta, um perímetro de proteção a edifícios escolares e os espaços onde é
desenvolvida atividade industrial.

Património Edificado e Natural
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- Imóveis Classificados/Em Vias de Classificação
- Zonas de Proteção ao Património
Respeita à identificação em planta dos Imóveis Classificados/Em Vias de Classificação e das
Zonas de Proteção ao Património.

Infraestruturas Básicas
- Coletores/Emissários
- Linhas de Alta Tensão Subterrâneas
- Gasoduto/Espaço Canal

Define em planta os eixos onde estão implantados as infraestruturas básicas de
desenvolvimento linear.
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FIG. 2 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Viana do Castelo
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Outros IGT de âmbito municipal
Para além do PDM estão em vigor no concelho de Viana do Castelo os seguintes IGT de
âmbito municipal, cuja planta se apresenta no anexo A:
•

Plano de Urbanização da Cidade
Aviso n.º20245/08, publicado no D.R. n.º 136/08 Série II, de 16 de julho de 2008,
alterado pelo Aviso n.º 4077/2017, publicado no D.R. Série II, de 17 de abril de 2017.
Constituem objetivos do PUC:
1. Apoiar uma política de desenvolvimento que permita a utilização dos recursos
naturais e humanos, sem que tal coloque em causa o equilíbrio ambiental e social;
2. Definir e estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e transformação
do solo, de modo a promover a sua adequação às potencialidades de cada local;
3. Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permita preservar os valores
naturais, urbanísticos, paisagísticos e patrimoniais;
4. Determinar as carências habitacionais, enquadrando as orientações e soluções
adequadas, no âmbito da política de habitação;
5. Compatibilizar as diversas intervenções setoriais;
6. Fornecer indicadores para o planeamento, designadamente para a elaboração de
outros Planos Municipais de nível inferior ou de planos de carácter sub-regional,
regional ou nacional;
7. Servir de enquadramento à elaboração de Planos de Atividades do Município.

O PUC mantém para a área de projeto as propostas de ordenamento identificadas no
PDM, em grande parte condicionada por se inserir em área de jurisdição portuária.
O PUC enquadra ainda os planos de pormenor propostos para a o concelho de Viana
do Castelo.

•

Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha e Campo da Agonia
Aviso n.º7644, publicado no D.R. n.º 60 Série II, de 25 de março de 2011 (aprova a
proposta de alteração ao PP da Frente Ribeirinha e Campo da Agonia.)
Este PP é adjacente à zona nascente da área do projeto de dragagem. Pretende-se
com este Plano promover a reabilitação e o ordenamento desta área, nomeadamente
através da implementação de um desenho urbano coerente e da valorização dos
elementos patrimoniais e ambientais em presença. A zona do porto de pesca,
contígua à área de projeto, foi uma das zonas objeto da proposta de alteração ao PP.
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É na área deste PP que se situa o Forte de Santiago da Barra, um dos valores
patrimoniais existentes no centro histórico, classificado como monumento nacional,
aplicando-se-lhe as condicionantes relativas à proteção e conservação do património.
Pela sua importância e proximidade à área de intervenção o Forte de Santiago será
objeto de programa de monitorização (fatores Património e Vibrações) durante a
execução das obras com vista a garantir a sua integridade estrutural.

1. Plano de Urbanização da Cidade
2. PP da Frente Ribeirinha e Campo da Agonia
3. PP do Centro Histórico

FIG. 3 - Situação do PP da Frente Ribeirinha e Campo da Agonia face à área de projeto

•

Plano de Pormenor do Centro Histórico
Declaração n.º 248/2002, publicada no D.R. n.º 183 Série II, de 9 de agosto de 2002
Entre outros objetivos do PP, destacam-se: “acentuar o carácter de centralidade do
centro histórico, qualificando a oferta comercial à população e aos visitantes e
reforçando a rede de equipamentos e serviços”; e, “reforçar as dinâmicas culturais e
de sociabilidade urbanas a partir dos equipamentos, dos elementos patrimoniais e da
qualificação do espaço público”.
Não se prevê qualquer interferência do projeto da dragagem com este PP os quais se
encontram afastados entre si cerca de 500 m.
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•

Plano de Pormenor do Parque da Cidade
Declaração n.º 246/2002, publicada no D.R. n.º 182 Série II, de 8 de agosto de 2002.
Não se prevê qualquer interferência do projeto da dragagem com este PP os quais se
encontram afastados entre si cerca de 1,2 km.

•

Plano de Pormenor para a Área Marginal ao Rio Lima, entre a Ponte Eiffel e a
Ponte do IC1, em Darque
Aviso n.º1269, publicado no D.R. n.º 12 Série II, de 19 de janeiro de 2010.
Constituem objectivos do Plano:
a) A afirmação da área de intervenção como um dos eixos estruturantes do
desenvolvimento da cidade de Viana do Castelo, nomeadamente da frente fluvial;
b) A requalificação ambiental e paisagística, sobretudo das áreas marginais;
c) A requalificação urbana e funcional, designadamente das áreas expectantes ou a
reconverter.
Não se prevê qualquer interferência do projeto da dragagem com este PP os quais se
encontram afastados entre si cerca de 2,5 km.

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana - Frente Ribeirinha de Viana do Castelo
Importa ainda referir que a CM de Viana do Castelo criou e delimitou a Área de Reabilitação
Urbana (ARU) - Frente Ribeirinha de Viana do Castelo que coincide com a área de aplicação
de dois planos de pormenor, designadamente o Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha e
Campo da Agonia e o Plano de Pormenor do Parque da Cidade, executados no âmbito do
programa Vianapolis.
A delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) encontra-se prevista pelo Regime
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo DL nº 307/2009, de 23 de outubro,
alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto.
De acordo com o referido diploma legal, uma ARU consiste numa “área territorialmente
delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das
infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de
utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez,
segurança, estética ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma
operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor
de reabilitação urbana.”
A definição da ARU da Frente Ribeirinha de Viana do Castelo tem os seguintes objetivos:
a) Promover o Crescimento Inteligente
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•

Consolidar e reforçar a rede de equipamentos públicos

•

Consolidar e reforçar as estruturas promotoras de atividades desportivas, culturais e
recreativas

b) Promover o Crescimento Sustentável
•

Apoiar a atividade económica

•

Melhorar o ambiente urbano

•

Recuperar e descontaminar as áreas industriais abandonadas

•

Apoiar a atividade económica relacionada com o turismo

•

Modernizar e gerir adequadamente as infraestruturas existentes, com vista a um
desempenho mais eficiente

•

Melhorar a eficiência energética do edificado

c) Promover o Crescimento Inclusivo
•

Manter e criar empregos nos setores ligados à reabilitação urbana, ao turismo, ao
comércio e aos serviços

•

Melhorar a acessibilidade a bens, serviços e equipamentos

d) Ao nível da Administração e gestão do território:
•

Reforçar a política de reabilitação que vem sendo prosseguida pelo município para o
território concelhio

•

Definir um contexto regulamentar, económico e fiscal propício à reabilitação

•

Assegurar o acesso a fontes de financiamento para a reabilitação urbana

•

Adotar medidas de gestão adequadas à promoção da reabilitação urbana,
nomeadamente através de programação, regulamentação e fiscalidade, bem como da
integração das medidas de modo claro e eficaz

•

Dar acesso aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os
edifícios ou frações a um conjunto mais alargado de incentivos disponíveis.
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Fonte. CM de Viana do Castelo

FIG. 4 - Limite da ARU da Frente Ribeirinha de Viana do Castelo
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2 - AVALIAÇÃO DE IMPACTES – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Constata-se que o projeto de dragagem em avaliação não compromete os objetivos,
orientações de planeamento ou de desenvolvimento, nem as condicionantes que impendem
sobre as áreas territoriais de interesse, inscritos nas plantas de ordenamento e de
condicionantes, respetivamente, do PDM de Viana do Castelo.
Antes se considera que o projeto objeto de avaliação, ao promover o desenvolvimento nas
subcategorias de espaços “Zonas Industriais Existentes” e “Zonas de Atividades
Económicas”, cumpre as orientações de planeamento do PDM de Viana do Castelo.
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3 - MEDIDAS DE MITIGAÇÃO - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Não se tendo identificado impactes negativos sobre os IGT em vigor na área de projeto e
envolvente, não se justifica a proposição de medidas de mitigação.
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ANEXO A – Instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal em vigor no
concelho de Viana do Castelo (Fonte: C. M. de Viana do Castelo)
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PLANO SECTORIAL DA REDE NATURA 2000

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE

Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, publicado no D.R. n.º 139 Série I, de 21 de Julho

Aviso n.º20245/08, publicado no D.R. n.º 136/08 Série II, de 16 de julho de 2008

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
Aviso n.º 10601/08, publicado no D.R. n.º 67/08 Série II, de 4 de abril de 2008, alterado pelo Aviso n.º 1817/2014,

PLANO DE PORMENOR DO PARQUE DA CIDADE DE VIANA DO CASTELO

PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR
PARA O CONCELHO DE VIANA DO CASTELO

Declaração n.º 246/2002, publicada no D.R. n.º 182 Série II, de 8 de agosto de 2002

publicado no D.R. n.º 26/14,de fevereiro de 2014 e pelo Aviso n.º 4754/2017, publicado no D.R. n.º 84/201, Série II,

de 2 de maio 2017

PLANO DE PORMENOR DO CENTRO HISTÓRICO DE VIANA DO CASTELO
Declaração n.º 248/2002, publicada no D.R. n.º 183 Série II, de 9 de agosto de 2002

ESCALA 1/50000
1 Km

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE

PLANO DE PORMENOR DA FRENTE RIBEIRINHA E CAMPO DA AGONIA

Aviso n.º20245/08, publicado no D.R. n.º 136/08 Série II, de 16 de julho de 2008, alterado pelo Aviso n.º 4077/2017,

Aviso n.º7644, publicado no D.R. n.º 60 Série II, de 25 de março de 2011

0m

1 Km

HAYFORD-GAUSS DATUM 1973
MARÉGRAFO DE CASCAIS

publicado no D.R. Série II, de 17 de abril de 2017

PLANO DE PORMENOR PARA A ÁREA MARGINAL AO RIO LIMA, ENTRE A PONTE EIFFEL E A
PONTE DO IC1, EM DARQUE
Aviso n.º1269, publicado no D.R. n.º 12 Série II, de 19 de janeiro de 2010

2 Km

COORDENADAS RECTANGULARES
Equidistância das Curvas de Nível : 5m

maio 2017

