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1. Introdução  

A avaliação ambiental estratégica (AAE) de planos e programas é um procedimento obrigatório em 

Portugal e um instrumento da política de ambiente cuja obrigatoriedade de aplicação decorre da 

publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 58/2011 de 4 de maio,  

o qual consagra no ordenamento jurídico nacional os requisitos legais europeus estabelecidos pela 

Diretiva 2001/42/CE, de 25 de junho. 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 

de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, procedeu à adaptação do regime de 

avaliação ambiental aos Instrumentos de Gestão Territorial, incorporando nos procedimentos de 

elaboração, alteração, revisão, assim como no acompanhamento, participação pública e aprovação dos 

Instrumentos de Gestão Territorial a análise sistemática dos seus efeitos ambientais, instruindo assim a 

avaliação ambiental de planos e programas. 

O procedimento de AAE, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 

junho, alterado pelo Decreto-Lei 58/2011 de 4 de maio, consiste na “…identificação, descrição e avaliação 

dos eventuais impactes significativos no ambiente resultantes de um plano ou programa, realizada 

durante um procedimento de preparação e elaboração de um plano ou programa e antes do mesmo ser 

aprovado ou submetido ao procedimento legislativo, concretizada na elaboração de um relatório 

ambiental e na realização de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na ponderação da decisão 

final sobre o plano ou programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final”. 

A Avaliação Ambiental Estratégica visa assim estabelecer um nível elevado de proteção do ambiente e 

promover a integração das questões ambientais e de sustentabilidade nas diversas fases de preparação e 

desenvolvimento de políticas, planos e programas, que assegurem uma visão estratégica e contribuam 

para processos de decisão ambientalmente sustentáveis. 

A Avaliação Ambiental Estratégica tem como objetivos globais (Partidário, 2007): 

• Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de 

planeamento, de programação e de elaboração de políticas; 

• Detetar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento 

enquanto estas ainda se encontram em discussão; 

• Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras 

propostas de desenvolvimento. 

O presente relatório ambiental constitui um contributo importante do processo de AAE para o Plano de 

Urbanização da Área Empresarial de Valença, concretizando a recomendação exposta no Artigo 5.º da 

Diretiva 2001/42/CE, (com transposição no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 

junho) “sempre que seja necessário proceder a uma avaliação ambiental, deve ser elaborado um relatório 

ambiental no qual serão identificados, descritos e avaliados os eventuais efeitos significativos no 

ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa e as suas alternativas razoáveis que tenham em 

conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos”. 
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O relatório ambiental deve incluir as informações que razoavelmente possam ser necessárias, tendo em 

conta os conhecimentos e métodos de avaliação disponíveis, o conteúdo e o nível de pormenor do plano 

ou do programa e a sua posição no processo de tomada de decisões. 

A realização de uma avaliação ambiental ao nível do planeamento e da programação garante que os 

potenciais efeitos ambientais são tomados em consideração durante a elaboração de um plano ou 

programa e antes da sua aprovação, contribuindo para a adoção de soluções inovadoras mais eficazes e 

sustentáveis e de medidas de controlo que evitem ou reduzam efeitos negativos significativos no 

ambiente decorrentes da execução do plano ou programa. 

O presente Relatório Ambiental (RA) está organizado da seguinte forma: introdução (capítulo 1) , objeto 

de avaliação e enquadramento do PUAEV (capítulo 2), metodologia da AAE (capítulo 3), consulta pública 

(capítulo 4), articulação do processo de planeamento e da AAE (capítulo 5)  definição dos fatores críticos 

para a decisão (capítulo 6), situação existente e tendência de evolução sem plano (capítulo 7), avaliação 

ambiental estratégica do PUAEV (capítulo 8) , diretrizes de seguimento (capítulo 9), programa de gestão e 

monitorização ambiental (capítulo 10), participação pública (capítulo 11), sintese da AAE (capitulo 12) 

considerações finais (capítulo 13), referências bibliográficas (capitulo 14) e anexos (capitulo 15). 
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2. Objeto de Avaliação e Enquadramento da proposta do 
PUAEV 

2.1. Objeto de Avaliação 

Constitui objeto de avaliação do presente relatório a Proposta do Plano de Urbanização da Área 

Empresarial de Valença. 

O Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença (PUAEV) surge para fazer face às novas 

oportunidades existentes no concelho de Valença na concretização de uma política/estratégia municipal 

onde se englobe as atividades empresariais, nomeadamente, de serviços, logística e indústria. 

Em termos do ordenamento o plano é composto por solo Urbano (em maioria) e Rural. As principais 

classes de espaço prendem-se com usos industrias, logísticos e de serviços, localizadas a Sul junto ao nó 

da A3, no centro do Plano, Zona Industrial de Gandra e suas zonas de reserva de espaço a Norte e Sul a 

para Plataforma logística. 

Em termos de objetivos gerais este plano pretende: 

• Ser um instrumento com orientações globais e orientadoras da estratégia da área do plano, 

servindo de suporte à gestão deste, tendo em vista os novos desafios que se preconizam para o 

local, dos quais se destacam as infra- estruturas viárias, logísticas e industriais. 

• Venha estabelecer regras sobre o ordenamento estruturando classes e usos, com o “desenho” 

da implantação das infraestruturas, dos espaços de utilização coletiva, da forma e tipologia de 

edificação, da integração na paisagem, da localização e inserção urbanística dos equipamentos 

e, demais organização espacial das atividades de interesse geral. 

• Dotar o território de maior dinamismo e atratividade; 

• Assegurar uma boa integração, numa estrutura urbana que se pretende qualificada. 

Como objetivos específicos, apontam-se: 

• Estruturar as funções empresariais e de infraestruturas da futura Plataforma Logística de 

Valença, bem como, dar coesão da Zona Industrial de Valença, com possíveis expansões e sua 

zona envolvente; 

• Ordenamento da área plano, através do estabelecimento de princípios orientadores que no seu 

conjunto tendem a dar coerência formal, funcional e estética à totalidade do espaço; 

• Definição de parâmetros e indicadores urbanísticos que reflitam os alinhamentos, as 

implantações, a modelação do terreno, a distribuição volumétrica, a localização dos 

equipamentos e das zonas verdes e, a distribuição de funções; 

• Criar uma forte relação espacial e funcional entre a zona urbana existente e a área envolvente, 

tendo em especial atenção as características paisagísticas; 

• Garantir a inserção dos princípios orientadores para a inexistência/eliminação de barreiras 

arquitetónicas. 
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• Definir, quantificar e localizar as infraestruturas básicas necessárias ao desenvolvimento futuro, 

garantindo a equidade no acesso a infraestruturas, equipamentos coletivos e serviços de 

interesse geral; 

• Reformulação da estrutura viária (municipal, nacional). 

 

Justificação da Proposta 

Esta oportunidade é alavancada pela posição geoestratégica que o concelho detém no Noroeste 

Peninsular e pelos impulsos de investimento nacional tais como: “Portugal Logístico”, que prevê a criação 

de uma plataforma logística em Valença e, o “Plano Rodoviário Nacional” continuidade da A3. Estas 

novas infraestruturas implicam uma resposta estruturada das políticas municipais, em concreto do seu 

modelo de organização territorial. 

 

Opções Estratégicos da proposta do Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 

 

• Desenvolvimento da Plataforma Logística fronteiriça de Valença no âmbito do Programa 

Portugal Logístico e dar coesão à área empresarial de Valença. 

• Reformulação da estrutura viária (municipal, nacional). 

• Ordenar a área do plano e dar coerência formal, funcional e estética ao espaço. 

• Fomentar o desenvolvimento industrial, logístico e socioeconómico de Valença. 

 

2.2. Breve Caracterização da Área do PUAEV 

 

A caracterização estratégica e diagnóstico da área de intervenção da proposta do Plano de Urbanização 

da Área Empresaria de Valença será suportada no desenvolvimento de uma  análise, através da qual se 

pretende identificar e caracterizar a situação existente associada ao território, sem considerar a 

implementação da proposta d PUAEV. 

Situada na Região Norte de Portugal, o município de Valença, integra-se na sub-regiao Minho-Lima e 

distrito de Viana do Castelo. O município de Valença apresenta uma superfície de cerca de 117,43 km² 

compreendendo dezasseis freguesias: Arão, Cristelo Covo, Cerdal, Gandra, Fontoura, S. Pedro da Torre, 

Silva, S. Julião, Boivão, Friestas, Taião, Verdoejo, Ganfei, Gondomil, Sanfins e Valença.  

A área plano localiza-se na parte oeste do concelho, tendo como particularidade a ligação, mesmo que 

nem sempre fisicamente, da Cidade de Valença a Norte, com os aglomerados populacionais mais a 

Oeste, Sul e Centro do concelho (Arão, Cerdal, Gandra e S. Pedro da Torre). Em termos aproximados 

este plano abrange cerca de 7,3 km2 de área e 16 km de perímetro.  
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Assim, a área de implementação do PUAEV irá substituir uma área pouco utilizada, com baixo nível de 

aproveitamento. Esta área é principalmente caracterizada pela presença de aluvissolos antigos ( calhaus 

de quartzito ligados por argila vermelho-acastanhada, aflorando frequentemente o granito subjacente, por 

vezes alterado ) na zona Norte do PU. Nesta zona predomina uma intensa ocupação florestal à base de 

pinhal ( Pinus pinaster ) e mato onde constam poucos vestígios de vegetação natural visíveis, apenas no 

andar basal.  

Na zona Sul predominam manchas de solos áridos com origem em granitos e xistos magmáticos, com 

profundidades variáveis nos níveis altimétricos superiores. Quanto a vegetação natural em encostas de 

declive acentuado surgem os solos esqueléticos altamente erodidos. Maioritariamente existe uma 

ocupação monoespecífica (Pinus pinaster) e zonas de mato com afloramentos rochosos, algumas 

resultantes de áreas florestais ardidas, alguns vestígios de vegetação natural estratificada, normalmente 

ligados a terrenos privados.  

 

Figura 1 – Ortofotomapa da área do PUAEV. 
 

2.3. Enquadramento para a Avaliação Ambiental Estratégica da 
proposta do PUAEV 

 

De acordo com a legislação em vigor (artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, 
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de 20 de fevereiro) “O Plano de Urbanização concretiza, para uma determinada área do território 

municipal, a política de ordenamento do território e de urbanismo, fornecendo o quadro de referencia para 

a aplicação das politicas urbanas e definindo a estrutura urbana, o regime de uso do solo e os critérios de 

transformação do território”. Ainda, segundo esta legislação, o plano de urbanização pode abranger 

(artigo 87.º ponto 2 alínea b)) do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro): Outras áreas do território 

municipal que, de acordo com os objetivos e prioridades estabelecidas no plano diretor municipal, possam 

ser destinadas a usos e funções urbanas, designadamente à localização de instalações ou parques 

industriais, logísticos ou de serviços ou à localização de empreendimentos turísticos e equipamentos e 

infraestruturas associadas. 

O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, procedeu à adaptação do regime de avaliação ambiental, 

aos Instrumentos de Gestão Territorial, incorporando a análise sistemática dos efeitos ambientais dos 

planos, nos respetivos procedimentos de elaboração, alteração e revisão. Assim, em termos 

procedimentais, a AAE nos PU deve reger-se pelo constante do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro, com a redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, mas em 

termos substanciais deve reger-se ainda pelo disposto no Decreto-Lei n.º 232/2008, de 15 de junho. 

A AAE de PUAEV deve identificar, descrever e avaliar eventuais efeitos significativos no ambiente, 

resultantes do Plano e deve ser entendida como um procedimento contínuo e sistemático de avaliação da 

sustentabilidade ambiental, integrado no procedimento de elaboração dos planos. Visa ainda garantir que 

os efeitos ambientais das soluções adotadas no plano sejam tomados em consideração durante a sua 

elaboração e em momento prévio à respetiva aprovação. 

Assim dada a natureza do PUAEV esta encontra-se abrangida pelo regime de Avaliação Ambiental 

Estratégica de acordo com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 58/2011 

de 4 de maio, de acordo com o estipulado na alínea a), do artigo 3º, conjugado com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 

de 19 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, sendo que este último diploma 

define que o PU, dada a sua natureza estratégica, se encontra obrigatoriamente sujeito a AAE.  

No que diz respeito ao Envolvimento Público e Institucional e de acordo com o n.º 3 do artigo 77.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 

de 19 de setembro, bem como do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, , alterado pelo 

Decreto-Lei 58/2011 de 4 de maio, após a elaboração do Relatório Ambiental, e previamente à sua 

aprovação, a proposta de revisão do plano e o respetivo Relatório Ambiental serão alvo de Discussão 

Pública. Deste modo, o Envolvimento Público e Institucional no âmbito do Relatório Ambiental a elaborar 

decorrerá contextualizado nas iniciativas já promovidas ao nível da elaboração do plano devidamente 

integrado com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. 
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2.4. Proposta do PUAEV 
 

O Plano de Urbanização mais do que um instrumento de gestão territorial assume-se como um 

instrumento de vertente estratégica cuja sua finalidade extravasa a definição dos Perímetros Urbanos. 

Mais do que vincular o crescimento do território importa definir quais os objetivos basilares que o PUAEV 

preconiza no seu modelo territorial: 

� Estruturar as funções empresariais e de infraestruturas da futura Plataforma Logística de 

Valença bem como, dar coesão da Área Empresarial, com possíveis expansões e sua zona 

envolvente 

Como atrás referido o PUAEV integra dois espaços afetos a áreas empresariais, a norte o Parque 

Empresarial de Valença (Gandra) - em solo urbanizado - e a sul a Zona Industrial de S. Pedro da Torre - 

em solo urbanizável. A localização estratégica do PUAEV, provocada pelo excelente nível de serviço 

rodoviário, reforça o papel do plano de urbanização enquanto moldura das funções empresariais e das 

futuras Plataformas Logísticas, permitindo fortalecer e diversificar a base produtiva do tecido industrial, 

conferindo-lhe consistência e competitividade internacional. 

� Ordenar a área do plano, através do estabelecimento de princípios orientadores que no seu 

conjunto tendem a dar coerência formal, funcional e estética à totalidade do espaço 

Com a definição dos espaços afetos a áreas empresariais e plataformas logísticas objetiva o plano de 

urbanização a qualificação do espaço – a melhor coerência formal, funcional e estética – através do 

ordenamento do território equilibrado, muito em particular neste tipo de atividades que requerem 

condições especiais para a sua correta inserção no território, privilegiando a concentração das funções 

industriais, de armazenagem, serviços e logística. 

� Definir parâmetros e indicadores urbanísticos que reflitam os alinhamentos, as implantações, a 

modelação do terreno, a distribuição volumétrica, a localização dos equipamentos e das zonas 

verdes e, a distribuição de funções 

O plano prevê em regulamento um conjunto de normas que deverão ser objeto específico de 

consideração conferindo a sua execução ao PUAEV maior equilíbrio e competitividade. 

� Criar uma forte relação espacial e funcional entre a zona urbana existente e a área envolvente, 

tendo em especial atenção as características paisagísticas 

Aquando a definição das plataformas logísticas e das áreas empresárias tornou-se essencial 

compreender as dinâmicas e a atratividade populacional a registar na envolvente destes espaços no 

plano, pelo que é importante assegurar a correta integração/qualificação da estrutura urbana permitindo a 

salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos. Recomenda o PUAEV, neste sentido, que as 

plataformas logísticas e a área empresarial proposta sejam, em sede de projeto, devidamente 

enquadradas por uma faixa de vegetação arbórea com dimensão adequada para a integração 

paisagística das mesmas, devendo favorecer-se a utilização de espécies vegetais que promovam a 

contenção dos incêndios e que promova a atenuação das emissões sonoras. 
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� Garantir a inserção dos princípios orientadores para a inexistência/eliminação de barreiras 

arquitetónicas. 

Com a organização de condições de acesso aos espaços que favoreçam a promoção de acessibilidade, 

assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetónicas e urbanísticas, nos espaços públicos e 

edificação – instalações, equipamentos, mobiliário -.    

� Definir, quantificar e localizar as infraestruturas básicas necessárias ao desenvolvimento 

futuro, garantindo a equidade no acesso a infraestruturas, equipamentos coletivos e serviços 

de interesse geral 

Tem o plano a preocupação de assegurar a equidade territorial através da disponibilidade de acesso às 

infraestruturas, equipamentos coletivos e serviços de interesse geral. Para isso, prevê o PUAEV o 

desenvolvimento de redes e infraestruturas e o incentivo à sua ligação/utilização. 

� Reformular da estrutura viária (municipal, nacional) 

Pretende o PUAEV promover a reformulação da estrutura viária que cruza o plano e que cumpre um 

papel fundamental no desenvolvimento do município e na área de intervenção, com particulares reflexos 

ao nível das atividades económicas. 

� A qualificação do solo rural 

Visa o plano garantir o equilíbrio ecológico do processo de transformação do território na área de 

intervenção promovendo a melhoria das condições ambientais e fruição ambiental nele integradas. É 

neste sentido que o regime de ocupação das áreas inseridas na estrutura ecológica, articulado com os 

regimes legais específicos, deve cumprir com as ações e atividades admitidas no plano, e nomeadamente 

indicadas em regulamento no artigo ‘Regime de Ocupação’, em afinação com o apontado pela AAE. Em 

que, como medida de salvaguarda, assumem os corredores afetos à Estrutura Ecológica Fundamental, 

estatuto non aedificandi como forma de definição de regras melhor adequadas de uso do solo. 

O Solo Rural, como classe de espaço que se destina ao desenvolvimento das funções produtivas 

diretamente ligadas ao setor primário e à conservação dos ecossistemas e valores naturais, não pode ser 

objeto de ações e atividades que diminuam ou destruam as suas potencialidades, com diminutas 

exceções que o plano prevê, articulado com a lei geral. 

� A qualificação do solo urbano 

Procura o PUAEV, como foi sendo referido ao longo dos objetivos anteriores, qualificar o solo urbano, 

quer através da implementação de infraestruturas, equipamentos coletivos e serviços de interesse geral, 

como pela reformulação da estrutura viária e pela definição de melhor coerência formal, funcional e 

estética, da área de intervenção do plano. 

� A definição de centralidade  

Como referido visa o PUAEV cumprir a execução da plataforma logística transfronteiriça de Valença, 

plataforma logística norte e plataforma logística sul, que a par das áreas empresariais definidas, parque 
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empresarial de Valença (Gandra) e Zona Industrial de S. Pedro da Torre, institui à área de intervenção do 

plano, ao município e à região uma centralidade económica.  

Esta definição de centralidade visa contribuir para o reforço da competitividade e promoção da 

dinamização da indústria, armazenagem, serviços e logística, do município e região potenciada pelas 

atuais e futuras acessibilidades. 

� A definição de espaços verdes 

A definição de espaço verde integrado no tecido urbano de corguinhas e no interior da área afeta à 

plataforma logística sul, a par da definição de Estrutura Ecológica Complementar na área de intervenção 

do PUAEV, deve possuir condições atrativas para usos e funções consentâneas com a salvaguarda e 

conservação do património natural.  

� A aposta no potencial turístico 

Numa ótica de desenvolvimento de diversas atividades em prol do desenvolvimento económico e 

sustentável, outro dos grandes objetivos é o de aproveitar o potencial turístico já existente no Concelho e 

alargar este nicho de mercado ao turismo de negócios. 

� A requalificação do património 

Pretende-se lançar as bases para um novo entendimento sobre a função urbanística, estética e de 

consolidação da imagem urbana que os imóveis e conjuntos com valor patrimonial podem desempenhar 

pela sua qualidade arquitetónica, paisagística ou histórica. 

� Definição de percursos Pedonais e Cicláveis 

A bicicleta é um meio de transporte económico, saudável e amigo do ambiente e pode significar uma 

alternativa real ao automóvel quer para deslocações curtas quer para viagens de média distância quando 

combinada com transporte público. Em várias investigações realizadas sobre o tema conclui-se que a 

bicicleta é particularmente competitiva nas curtas distâncias, incluindo nas situações de ligação casa – 

interface de transporte público e interface – destino. 

 

A proposta do PUAEV integra, para ocupação e transformação do solo, baseada essencialmente na 

distinção básica dos solos (solo rural e solo urbano). 

 

Solo Rural 

Como referido o solo rural é entendido como o solo ‘que que se destina ao aproveitamento agrícola, 

pecuário e florestal ou de recursos geológicos, a espaços naturais de proteção ou de lazer ou a outros 

tipos de ocupação humana que não lhe confiram o estatuto de solo urbano.’ ( nº 2 do artigo 4.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio). 
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Na estrutura de ordenamento da área do PUAEV, o solo rural contempla as seguintes categorias de 

espaços: 

� Espaços Agrícolas de Produção; 

� Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal; 

� Espaço Cultural - Forte em Terra. 

 

Espaços Agrícolas de Produção  

Constituem espaços agrícolas de produção as áreas onde predomina o uso agrícola, destinadas à 

atividade agrícola ou que possam vir a adquiri-la, sendo a utilização predominante destinada a usos 

agrícolas, admitindo funções de enquadramento a outros usos compatíveis, como silvo-pastorícia, caça, 

pesca, recreio, estética da paisagem e turismo. 

 

Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 

Conforme disposto na alínea c) do n.º3 do artigo 15º do DR. N.º11/2009 de 29 de maio, os planos 

municipais de ordenamento do território podem autonomizar como categoria de solo rural afeto a espaços 

agrícolas ou florestais – os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ocupados quer por sistemas 

agrossilvo-pastoris quer por usos agrícolas e silvícolas alternados e funcionalmente complementares. 

Espaço Cultural – Forte em Terra 

Conforme disposto na alínea e) do n.º2 do artigo 73º do regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, os planos municipais de 

ordenamento do território podem definir outras categorias do solo rural para os aglomerados rurais, para 

as áreas de edificação dispersa ou para outros tipos de ocupação humana que não confiram o estatuto de 

solo urbano. 

O Espaço Cultural – Forte em Terra constitui exemplo disso. Localiza-se junto ao aglomerado do Alto da 

Forca e foi construído com o objetivo de defesa aquando das invasões francesas. Esta categoria de 

espaço corresponde a uma área de património histórico, arquitetónico, arqueológico e paisagístico, sendo 

o regime de uso do solo determinado pelos valores a proteger, conservar e valorizar. 

 

 

Solo Urbano 

O solo urbano é entendido como ‘aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de 

urbanização e de edificação, nele se compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja a urbanização seja 

programada, constituindo o seu todo o perímetro urbano’, ( n.º 2 do artigo 72.º do Decreto – Lei 

n.º 380/99, de 22 de setembro). 

Na estrutura de ordenamento proposta para a área do PUAEV, o solo urbano contempla as seguintes 

categorias e subcategorias de espaços: 
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� Solo Urbanizado 

• Espaços Residenciais; 

o Média Densidade  

o Baixa Densidade  

• Área Empresarial; 

• Espaços de Uso Especial; 

• Espaços Verdes 

� Solo Urbanizável 

• Área Empresarial; 

• Plataforma Logística; 

• Baixa Densidade. 

 

Solo Urbanizado 

Espaços Residenciais 

Os espaços residenciais são entendidos como “áreas que se destinam preferencialmente a funções 

residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante. ( Alínea b, 

do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio). Nestes espaços foram 

consideradas duas subcategorias: Média Densidade e Baixa densidade. 

Nos espaços residenciais de média densidade admitem-se edifícios predominantemente de habitação 

unifamiliar, admitindo-se no entanto, atividades ligadas ao setor do turismo, comércio e serviço, instaladas 

ou no rés-do-chão ou na totalidade do edifício. Esta subcategoria foi unicamente aplicada na envolvente 

da EN13, desde Corgas até ao seu limite Norte, confirmando o caráter urbano desta via. 

Nos espaços residenciais de baixa densidade admitem-se edifícios predominantemente de habitação 

unifamiliar, admitindo-se no entanto, atividades ligadas ao setor do turismo, comércio e serviço, instaladas 

ou no rés-do-chão ou na totalidade do edifício. 

Os espaços de baixa densidade são aqueles que, em termos de área, mais se fazem sentir na 

delimitação, mas são aqueles também ao qual correspondem uma intervenção no território de forma 

extensiva, com parâmetros e índices de ocupação muito baixos. 

A sua delimitação teve como referencia os espaços atualmente construídos e os espaços imediatamente 

contíguos no sentido da conformação e colmatação dos aglomerados urbanos existentes, bem como pela 

ocupação dos espaços intersticiais, na procura de continuidades urbanas, que fruto da sua baixa 

densidade, permitem simultaneamente a continuidade e o interrelacionamento com os espaços não 

construídos envolventes. 

 

Espaços de Atividades Económicas - Área Empresarial 

A Área Empresarial corresponde ao Parque Empresarial de Valença (Gandra), localizado na área central 

do PUAEV. Esta categoria destina-se à ocupação industrial, de armazenagem e serviços, sem, no 
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entanto, embargo da possibilidade de instalação de outros usos nomeadamente comerciais, de 

equipamento e serviços ou atividades que apenas se poderão instalar em parcelas autónomas das 

instalações industriais, desde que do facto não resultem condições de incompatibilidade previstas no 

regulamento do PUAEV. 

Espaços de Uso Especial 

Os Espaços de Uso Especial referem-se a áreas destinadas a equipamentos de utilização coletiva, 

essencialmente destinado a espaços de recreio.  

Localizado junto ao lugar de S. Bento, admite-se a intervenção neste espaço, como usos 

complementares, os de comércio e serviços.  

Espaços Verdes 

 

Os Espaços Verdes compreendem as áreas com funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de 

atividades ao ar livre de cultura, desporto e lazer, consentâneas com a salvaguarda e conservação do 

património natural. 

Estes espaços coincidem com a Estrutura Ecológica Complementar, com exceção de alguns cursos de 

água que integram a Estrutura Ecológica Fundamental, procurando o cumprimento das diretivas 

comunitárias e nacionais, na valorização e salvaguarda dos valores naturais, numa perspetiva de 

equilíbrio com as restantes componentes de ordenamento do território. 

 

Solo Urbanizável 

Como referido anteriormente o Solo Urbanizável, definido na (alínea b) do número 1 do artigo 22º do 

Decreto Regulamentar nº11/2009, de 29 de maio consiste ‘naquele que se destina à expansão urbana e 

no qual a urbanização é sempre precedida de programação’. 

O Solo Urbanizável no PUAEV contempla as subcategorias de Área Empresarial, Plataforma Logística e 

Baixa Densidade. 

 

Espaços de Atividades Económicas 

 

Nestes espaços foram consideradas duas subcategorias: Área Empresarial e Plataforma Logística. 

A Área Empresarial prevista corresponde à zona industrial de S. Pedro da Torre, localizada a sul do 

PUAEV. Esta categoria destina-se à ocupação industrial, de armazenagem e serviços, sem, no entanto, 

embargo da possibilidade de instalação de outros usos desde que do facto não resultem condições de 

incompatibilidade previstas no regulamento do PUAEV. 
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A Plataforma Logística enquadra-se na categoria das plataformas transfronteiriças que tem como objetivo 

precípuo a dinamização da economia regional e a captação de fluxos e investimentos industriais advindo 

quer da Galiza quer do resto da Europa. 

São áreas de potencial localização de empresas de logística, comércio especializado, unidades 

industriais, de armazenagem e de serviços, bem como usos complementares, designadamente conjuntos 

comerciais, equipamentos e estabelecimentos hoteleiros. 

Como referido anteriormente recomenda o plano que as mesmas sejam devidamente enquadradas por 

uma faixa de vegetação arbórea com dimensão adequada para integração paisagística das mesmas, ao 

mesmo tempo que promovem a contenção dos incêndios e atenuação de ruído.  

Espaços Residenciais de Baixa Densidade 

Os espaços de Baixa Densidade correspondem a áreas de expansão de uso habitacional ou misto, 

aplicada apenas em Perum, a oeste da EN13. Nesta categoria de espaço admitem-se edifícios 

predominantemente de habitação unifamiliar, admitindo-se no entanto, atividades ligadas ao setor do 

turismo, comércio e serviço, instaladas ou no rés-do-chão ou na totalidade do edifício e aplica-se o regime 

de edificabilidade definido para a Baixa Densidade, em solo urbanizado. 

 

Espaços Canais 

Os espaços canais “correspondem às áreas de solo afetas às infraestruturas territoriais ou urbanas de 

desenvolvimento linear, incluindo as áreas técnicas complementares que lhe são adjacentes, podendo ser 

qualificados como categoria de solo rural ou de solo urbano.  

A rede rodoviária integra-se em espaços canais que têm por objetivo garantir as adequadas condições de 

funcionamento ou de execução da rede e que compreendem a plataforma da via e as faixas de proteção 

‘non aedificandi’ que a lei estipula e ainda, para as vias previstas, as faixas de proteção definidas nos 

números seguintes. 
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Figura 2 – Planta de Zonamento. 
Fonte: Lugar do Plano, 2014 
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Tabela 1 – Quantificação do zonamento da proposta do PUAE de Valença 
 

Quantificação das Categorias de Espaços 

Categorias de Espaço 

Valores 
Área 
(ha) (%) 

Solo Rural 

Espaços Agrícolas de Produção 76,8 10,6 

Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 104,2 14,4 

Espaço Cultural – Forte em Terra 6,6 0,9 

Total de solo rural 187,6 25,9 

Solo Urbano  

Solo 
Urbanizado 

Espaços 
Residenciais 

Baixa Densidade 161,8 22,3 

Media Densidade 16,2 2,2 

Espaços de Atividades Económicas - Área Empresarial  83,9 11,6 
Espaços Verdes 30,2 4,2 

Espaços de Uso Especial 2,5 0,3 

Solo 
Urbanizável 

Espaços de 
Atividades 
Económicas 

Área Empresarial 103,9 14,3 

Plataforma Logística 113,2 15,6 

Espaços Residenciais de Baixa Densidade 13,7 1,9 

Total de solo urbano 525,4 72,4 

Estrutura 
Ecologica 

Valores Ecológicos Fundamentais 29,2 4 

Valores Ecológicos Complementares 206,7 28,5 

Total de Estrutura Ecológica 235,9 32,5 

Infraestruturas 
Viárias 

Estradas Nacionais - - 

Estradas Municipais - - 

Caminhos Municipais - - 

Acessos Locais a Criar / Qualificar 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias  24 3,3 

*Espaço Canal 12 1,7 

**Total 725 100 
* Área de solo afeta à implantação das Infraestruturas viárias.  

** Sem a contabilização da sobreposição dos Valores Ecológicos Fundamentais e Complementares e Zonas 
Ameaçadas pelas Cheias. 
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3. Metodologia da Avaliação Ambiental 

 

O processo da AAE desenvolve-se em diversos momentos, com recurso a metodologias próprias, e 

articulados entre si, destacando-se: 

• Fase 1 – Definição do âmbito e do alcance da avaliação ambiental estratégica (integra o 

Relatório de Fatores Críticos); 

• Fase 2 – Análise e avaliação ambiental dos objetivos estratégicos da proposta do PUAEV 

(integra o Relatório Ambiental preliminar); 

• Fase 3 – Elaboração do Relatório Ambiental com os resultados das consultas e Declaração 

Ambiental; 

• Fase 4 – Definição do Programa de Seguimento; 
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 Fases principais do processo de AAE e Tarefas associadas   

Participação e envolvim
ento do público e outras partes interessadas 

     

 

FASE 1  
Análise de fatores 

críticos 

 
 1.1. Definição do 

objeto de avaliação, 
visão estratégica, 

objetivos e 
orientações 

1.2. Definição do 
quadro de 
referência 

estratégico da AAE 
 

 

�  � 

  
 

  

 
 �              � 

 

 
 

1.3. Definição dos fatores ambientais e de 
sustentabilidade, objetivos e indicadores 
relevantes para a AAE, nos quais se baseará 
a avaliação 

 

           � Relatório de Fatores Críticos de Decisão (RFC) 
 

 

FASE 2 
 Avaliação estratégica 

de impactes 

 2.1. Avaliação da situação existente e 
análise de tendências  

 

 
 �   

 

� 
 2.2. Avaliação da elaboração da PU 

� 

 
 �   

 

 
 2.3. Avaliação de oportunidades e riscos 

 

 
 �   

 

 
 

2.4. Recomendações para a melhoria do PU 
e para a sua gestão e monitorização 
estratégica. 
Estruturação do programa de seguimento 
da AAE com vista à gestão e monitorização 
ambiental estratégica do Plano 

 

             �  Relatório Ambiental Preliminar (RA) da AAE     

 

� FASE 3 
Relatório Ambiental 

Final 
 

Incorporação dos resultados da consulta 
pública no Relatório Ambiental  

� 

    � Relatório Ambiental 
 

  
Emissão da Declaração Ambiental 

 

              � 
 

 � FASE 4 
Seguimento  Acompanhamento e monitorização do Plano 

� 

Figura 3 – Fases da Avaliação Ambiental Estratégica (adaptado de RFCD do QREN, 2006). 
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A metodologia utilizada seguiu as linhas de orientação presentes no “Guia de Boas Práticas para 

Avaliação Ambiental Estratégica” (APA, 2007), e nos documentos de apoio sobre “Avaliação Ambiental 

Estratégica dos Planos Municipais de Ordenamento do Território”, elaborados pela Direção-Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. 

 

Definição do Âmbito e do alcance da Avaliação Ambiental Estratégica 

O processo de AAE da proposta do PUAEV inicia-se com a determinação dos Fatores Críticos de Decisão 

(FCD). 

Em termos metodológicos a fase de delimitação do âmbito e do alcance, deve coincidir com a atividade 

inicial de caracterização e diagnóstico do processo de planeamento, prevendo as seguintes iniciativas: 

• Identificação de condicionalismos à ocupação, utilização e transformação do solo e justificação 

dos principais objetivos estratégicos do instrumento de gestão territorial; 

• Construção do quadro de referência relativo a outros planos e programas com os quais os PMOT 

se devam compatibilizar; 

• Reconhecimento dos problemas, ameaças e oportunidades em função do enquadramento 

territorial existente e dos objetivos estratégicos do Plano; 

• Definição dos objetivos de desenvolvimento tendo em consideração a avaliação de impactes de 

todas as intervenções que se pretendem concretizar na área do Plano; 

• Fixação das prioridades e das estratégias territoriais; 

• Definição de uma estratégia em função das opções de desenvolvimento consideradas 

adequadas; 

• Seleção dos fatores ambientais relevantes, com base nos elementos de diagnóstico que 

suportam a elaboração do plano, na legislação e informação de base aplicável e em indicadores 

de referência; 

• Identificação e caracterização das questões ou domínios que devam ser avaliados, em matéria 

de sustentabilidade ambiental, recorrendo a indicadores. 

No processo de AAE, o momento de definição do âmbito implica: 

• a determinação do âmbito da avaliação ambiental a realizar, através do processo de análise que 

permite identificar os Fatores Críticos de Decisão e respetivos critérios de análise; 

• a determinação do alcance e nível de pormenorização da informação a incluir no Relatório 

Ambiental, através do estabelecimento de indicadores que permitam caracterizar a situação de 

referência e realizar um diagnóstico relativo a potenciais riscos ou oportunidades decorrentes 

dos efeitos esperados impostos pelos objetivos estratégicos da proposta de PUAEV. 

Os Fatores Críticos de Decisão constituem os temas mais importantes a serem abordados no âmbito da 

AAE e identificam os aspetos que deverão ser considerados na tomada de decisão. O objetivo da 

definição dos FCD é assegurar a focagem da AAE, estabelecendo o alcance da avaliação de forma a 

perceber o enquadramento em que esta se realiza. 
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O estabelecimento dos FCD pressupõe a análise integrada dos seguintes elementos: 

• Quadro de Referência Estratégico (QRE), contexto macro-político nacional em matéria de 

ambiente e sustentabilidade; 

• Questões Estratégicas Fundamentais, também designadas por Opções Estratégicas (QE), 

identificados na proposta de plano com potenciais implicações ambientais; 

• Fatores Ambientais (FA), pertinentes para a avaliação. 

A determinação dos FCD resulta, numa primeira fase, da interação entre os objetivos do Quadro de 

Referência Estratégico preconizado e as Opções Estratégicas definidos na propostas do PUAEV. 

A análise de interação entre os objetivos dos instrumentos do Quadro de Referência Estratégico e as 

Opções Estratégicas (Anexo III) determina o grau de convergência dos objetivos estratégicos do PU com 

os objetivos de ambiente e sustentabilidade preconizados nos instrumentos do QRE: 

• Relação forte (evidencia que os objetivos do QRE se encontram contemplados nos objetivos 

estratégicos da proposta do PUAEV); 

• Relação média (evidencia que os objetivos do QRE se encontram apenas parcialmente 

contemplados nos objetivos estratégicos da proposta do PUAEV); 

• Relação fraca a nula (evidencia a existência de objetivos do QRE que não se encontram 

devidamente contemplados nos objetivos estratégicos da proposta do PUAEV). 

Esta análise permite evidenciar as questões de sustentabilidade ambiental que se prefiguram como 

determinantes para integrarem os FCD que devem ser avaliados, por forma a contribuir para o processo 

de tomada de decisão e promover o alcance do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos 

na execução do PUAEV. 

Da análise das relações existentes entre as duas componentes referidas (expressas nas tabelas 

anteriormente referidas), e da integração dos Fatores Ambientais (FA), estabelecidos pela legislação e 

considerados importantes nesta avaliação, resultam os Fatores Críticos de Decisão, que reúnem os 

aspetos de ambiente e sustentabilidade relevantes que servirão de base para a tomada de decisão 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática em Diagrama de Venn da definição dos FCD. 
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Definidos os FCD, identificam-se os domínios de avaliação, os objetivos de sustentabilidade e os 

indicadores associados a cada fator, que irão contribuir para avaliar a viabilidade e sustentabilidade da 

estratégia preconizada nas grandes opções do PUAEV, facilitando a avaliação e contribuindo para uma 

tomada de decisão mais consciente e adequada. 

Os domínios de avaliação refletem as questões pertinentes associadas a cada FCD e sustentam a 

estrutura que permite uma abordagem temática com maior enfoque em cada um dos domínios. 

Para cada Domínio de avaliação são indicados os objetivos de sustentabilidade que deverão convergir 

para os objetivos que são preconizados nos instrumentos que constituem o Quadro de Referência 

Estratégico para o Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença. São ainda fixados indicadores 

que permitem suportar a análise prevista no Relatório Ambiental. 

 

Análise e avaliação Ambiental das opções estratégicas do Plano de Urbanização da Área 

Empresarial de Valença. 

Para a elaboração do Relatório Ambiental a metodologia a adotar irá envolver a integração dos seguintes 

elementos: 

• Análise da situação existente e das principais tendências; 

• Avaliação estratégica de oportunidades e riscos da proposta de plano; 

• Diretrizes para o seguimento; 

• Estabelecimento de um quadro de governança para a ação; 

• Estabelecimento de um programa de gestão e monitorização ambiental. 

Na análise da situação existente e das principais tendências, associada a cada um dos FCD, recorre-

se a uma análise do tipo SWOT, pretendendo-se efetuar um diagnóstico geral das características 

ambientais, patrimoniais e de ordenamento do território existentes no concelho, identificando, para 

isso, um conjunto de elementos positivos e negativos que ocasionam um conjunto de oportunidades e 

ameaças. 

A avaliação estratégica dos principais riscos e oportunidades é desenvolvida com o intuito de perceber 

de que forma a proposta de PUAEV poderá ter impactes significativos no ambiente ao nível de cada um 

dos FCD definidos. 

Para tal, cruzaram-se as questões estratégicas do plano com os critérios identificados para cada FCD, 

permitindo assim assinalar as oportunidades e riscos decorrentes da implementação do plano.   

Salienta-se que risco não significa consequência negativa, mas que o prosseguir uma dada estratégia 

pode originar riscos que necessitam ser evitados ou acautelados. Significa que uma determinada 

estratégia pode ser excelente do ponto de vista de um critério, mas apresentar apenas riscos, ou riscos e 

oportunidades, num segundo critério de avaliação. Assim, a estratégia em causa poderá continuar a 

constituir a melhor opção, se a avaliação global se apresentar como uma oportunidade e os riscos 

corresponderem a situações resolúveis ou passiveis de gestão adequada. 
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Com base nos indicadores definidos, e nos efeitos previsíveis que a implementação da proposta do PU 

pode ter sobre estes, são identificadas diretrizes para seguimento (medidas de minimização e/ou 

prevenção dos efeitos e de monitorização) que constituem orientações ou recomendações que podem 

contribuir para o acompanhamento dos efeitos da proposta do PUAEV no que respeita aos FCD definidos, 

e que melhor integram os princípios e objetivos de sustentabilidade. 

O estabelecimento de um quadro de governança para a proposta do PUAEV permite identificar as 

entidades e os agentes que se considera terem um papel primordial na operacionalização, monitorização 

e gestão das ações previstas no futuro PU, garantindo o cumprimento dos objetivos relativamente aos 

FCD definidos, bem como à concretização das diretrizes propostas. 

Para o estabelecimento do programa de gestão e monitorização ambiental, identificam-se indicadores 

de sustentabilidade e as medidas de monitorização. A execução deste plano é crucial para acompanhar o 

ciclo de planeamento e programação, servindo para monitorizar as diferentes fases da proposta do 

PUAEV. 

 

Elaboração da Declaração Ambiental  

Do processo de AAE resulta uma Declaração Ambiental, elaborada pela entidade responsável pela 

elaboração do Plano (no presente caso a Câmara Municipal de Valença, que reflete a forma como as 

considerações ambientais são ponderadas durante a preparação e elaboração do Plano, incorporando o 

plano e as medidas de controlo. 

Esta declaração deverá conter: 

• Uma síntese relativa às considerações ambientais que se encontram integradas no plano; 

• As observações apresentadas pelas entidades consultadas na discussão pública e o resultado 

da respetiva ponderação; 

• As razões que fundamentaram a aprovação do Plano  de Urbanização da Área Empresarial de 

Valença à luz de outras alternativas razoáveis abordadas aquando da respetiva elaboração; 

• As medidas de controlo previstas. 

A declaração Ambiental deve ser enviada pela entidade responsável pela sua elaboração à APA. Para 

além disso, a Declaração Ambiental deve ser disponibilizada ao público para a consulta através da página 

da internet do município. 

 

Execução do Plano e Monitorização da AAE 

Numa fase posterior, a Câmara Municipal de Valença deverá avaliar e controlar os efeitos significativos do 

ambiente decorrentes da aplicação / execução do plano, verificando se estão a ser cumpridas as medidas 

constantes da Declaração Ambiental, utilizando os indicadores de execução do plano. Para isso, deverá 

ser desenvolvido um conjunto de ações, nomeadamente (DGOTDU - 2008):   
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• Implementar um esquema ou programa para controlo da execução do plano e monitorização dos 

seus efeitos no ambiente; 

• Monitorizar os efeitos da execução do plano no ambiente através de indicadores previamente 

selecionados; 

• Elaborar estudos em função do que foi estabelecido durante a elaboração do plano ou de acordo 

com as necessidades que se venham a definir. 

 

Este programa de seguimento é de importância fulcral para trabalhar as múltiplas dimensões de incerteza 

que caracterizam qualquer processo de decisão estratégico, e para poder continuar a assegurar o 

contributo da AAE na integração das questões de ambiente e sustentabilidade no processo de decisão. 

Os resultados do controlo devem ser divulgados pela Câmara Municipal através de meios eletrónicos 

(atualizados com uma periodicidade mínima anual) e remetidos anualmente à Agência Portuguesa do 

Ambiente (artigo 11º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho). 

 

4. Consultas 

A Diretiva da AAE requer que, antes da aprovação do projeto de plano ou programa e do respetivo 

relatório ambiental, a entidade responsável pela sua elaboração promova a consulta das entidades às 

quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, seja suscetível de interessar os 

efeitos ambientais resultantes da sua aplicação (Tabela 2). 

Tabela 2 - Entidades consultadas para parecer do RFC da proposta do PUAEV de Valença 

Entidade Consultada 
Resposta Comentário 

(S/N) (S/N) 

Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade S S 

Agencia Portuguesa do Ambiente S N 

Comissão Coordenação e Desenvolvimento Regional - Norte S S 

REFER - Rede Ferroviária Nacional S N 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do norte S S 

Direção Regional da Economia do Norte N N 

Instituto de Infraestruturas Rodoviárias,I.P. N N 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P N N 

Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P N N 

 

Todos estes pareceres mereceram especial atenção e foram tidos em consideração na elaboração do 

presente relatório (os pareceres e sua análise podem ser consultados no Anexo I) 

Uma versão inicial da Proposta de PUAEV foi apresentada em Conferência de Serviços realizada a 7 de 

Novembro de 2012  

Desta forma, a versão inicial do Plano, a par do desenho dos Espaços de Atividades Económicas e 

Plataforma Logística, contemplava a expansão de Espaços Residenciais, nomeadamente de Baixa 
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Densidade, face à esperada tensão da ocupação do solo pelas unidades industriais, empreendimentos 

logísticos e infraestruturas de transporte no território de Corguinhas, Pedreira e Alto da Forca para as 

quais se proponha a possibilidade de ocupação do interior dos seus ‘quarteirões’ assim como o 

alargamento de Espaço Urbano definido no PDM, do lugar de Tuído até ao lugar de Perum.  

Expansões fundamentadas numa futura economia mais desenvolvida e num número mais elevado de 

postos de emprego, seguidas naturalmente por uma maior procura de possibilidade de edificação. Tendo 

sido a proposta de expansão acompanhada pela reformulação da estrutura viária através do conjunto de 

acessos locais a criar / qualificar. 

No entanto, pós conferência de serviços, e segundo parecer da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, e passando a citar ‘Nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial o PU não pode reclassificar solo rural complementar, conforme estabelece o n.º3 do 

artigo 87.º do Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de setembro, salvo no caso da alínea d) do artigo 88.º do 

mesmo diploma. Verifica-se que segundo o novo PDM de Valença, …, parte do solo que se propõe no 

presente procedimento como urbano (espaços residenciais, espaços de atividades económicas) é solo 

rural (…) segundo o novo PDM…’ ‘… não se tendo demonstrado no Relatório, nem a excecionalidade da 

reclassificação das áreas que extravasam a subcategoria ‘plataforma logística’ (proposta no PU), exigível 

nos termos do n.º3 do artigo 72.º, nem o enquadramento da mesma na referida alínea d) do artigo 88.º do 

RJIGT, devem as áreas em causa manter-se como solo rural.’ O desenho do Plano foi alvo de alteração, 

tendo-se revertido as áreas de expansão dos Espaços Residenciais, nomeadamente de Baixa Densidade, 

para solo rural e consequentemente a eliminação de alguns acessos locais a criar / qualificar que 

serviriam os espaços urbanos propostos, de forma a cumprir o mesmo. 

Presentemente, a proposta passa pela delimitação dos Espaços Urbanos, constantes no PDM, 

acompanhado por novos acessos locais a criar / qualificar, provenientes ou não do PDM, que se 

constituem como fundamentais à melhor coerência funcional do espaço delineado e melhores 

acessibilidades, conservando-se a demais proposta como a versão apresentada no âmbito da 

Conferência de Serviços.  

O relatório ambiental preliminar apresentado, datado de Setembro de 2012, recebeu contribuições e 

reparos da CCDRN, do ICNF e INIR, recomendando estas entidades que seja reformulado de acordo com 

as sugestões referidas (ver anexo II). A atual versão do relatório ambiental resulta da incorporação das 

sugestões e reformulações indicadas nos pareceres recebidos das Entidades com Responsabilidades 

Ambientais especificas (ERAE). 

 

5. Articulação do processo de planeamento e da AAE 
 

A elaboração do relatório ambiental acompanhou a elaboração da proposta de elaboração do PUAEV. 

Para tornar mais eficiente essa articulação realizaram-se reuniões que permitiram a integração das 

questões ambientais e de sustentabilidade na proposta do plano. 

Foram particularmente relevantes a discussão com a equipa de planeamento das propostas de estrutura 

ecológica municipal e das opções do plano, nomeadamente das relacionadas com a valorização das 
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linhas de água e zonas de cheias, e da respetiva regulamentação. Foram ainda definidas e integradas na 

proposta agora apresentada, um conjunto de medidas para o planeamento com o intuito de prevenir, 

reduzir e, tanto quanto possível, eliminar, os efeitos negativos do Plano, destinando-se a 

complementar/alterar a proposta de Plano. 

Em relação ao estudo de alternativas, convêm referir que o plano de urbanização resulta da necessidade 

de implantação da Plataforma Logística Norte definida no Plano Portugal Logístico, devidamente 

registado em Diário da República, designadamente através do Decreto-Lei n.º 152/2008, de 5 de Agosto, 

com objetivo de reforçar a competitividade da economia e do papel de Portugal como plataforma logística 

no espaço europeu e mundial, junto da implantação de futuras infraestruturas rodoferroviárias, como é o 

caso da variante de ligação do nó sul da A3 do município de Valença a Monção e a Salvaterra de Miño já 

no território espanhol, correspondendo a um compromisso ao mais alto nível para o desenvolvimento do 

Norte de Portugal e para a região transfronteiriça, em particular. 

Contudo a proposta de plano teve vários ajustes, incorporando as recomendações das entidades 

consultadas, desde da apresentação da 1ª versão em setembro de 2012, de modo a produzir-se uma 

proposta ambientalmente mais sustentável. 

Face às considerações anteriores foram consideradas que a alternativa ao plano é a alternativa-zero, que 

corresponde à sua não implementação. 
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6. Definição dos Fatores Críticos para a Decisão 

Segundo o “Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica” os Fatores Críticos para a 

Decisão “constituem os temas fundamentais para a decisão sobre ao quais a AAE se deve debruçar, uma 

vez que identificam os aspetos que devem ser considerados pela decisão na conceção da sua estratégia 

e das ações que a implementam, para melhor satisfazer objetivos ambientais e um futuro mais 

sustentável”. 

Ainda segundo a referida publicação, os FCD resultam da integração do Quadro de Referência 

Estratégico (QRE), das Opções Estratégicas (OE) e dos Fatores Ambientais (FA) e como já 

explicitado no capítulo relativo à metodologia, estes Fatores Críticos para a Decisão (FCD) constituem-

se como os temas-chave a considerar no âmbito da avaliação, conferindo-lhe a focagem e seletividade 

necessária para se constituir como um processo de natureza estratégica. 

No âmbito da elaboração do Relatório de Fatores Críticos (RFC), foram definidos cinco Fatores 

Críticos para a Decisão (FCD), com os respetivos critérios de sustentabilidade, tendo por base a 

metodologia acima enunciada. 

 

6.1 Quadro de Referência Estratégico  

O Quadro de Referência Estratégico (QRE) estabelece as orientações de políticas ambientais e de 

sustentabilidade, definidas a nível regional, nacional, europeu e internacional, relevantes para a AAE do 

objeto em análise. Os instrumentos de referência identificados definem o Quadro de Referência 

Estratégico, para o plano em análise, e permitem identificar os objetivos de sustentabilidade que devem 

ser considerados no desenvolvimento das opções do plano. Os instrumentos identificados e analisados 

como precursores de orientações estratégicas para a proposta do PUAEV estão listados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Instrumentos de base Normativa para o PUAEV 

Instrumento  Acrónimo 

Instrumentos de referência Nacional  

Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007 – 2013  QREN 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável  ENDS 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade  ENCNB 

Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural  PEND Rural 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território  PNPOT 

Plano Rodoviário Nacional  PRN 

Programa Operacional Regional do Norte ON2 

Programa de Desenvolvimento Rural PRODER 

Programa Operacional Potencial Humano. POPH 

Programa Operacional Valorização do Território. POVT 

Plano Portugal Logístico PPL 

Plano sectorial da Rede Natura RN - 2000 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais II PEAASAR II 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água PNUEA 

Plano Estratégico para os Recursos Sólidos Urbanos II PERSU II 
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No âmbito do RFC foram definidos os instrumentos de referência que constituem o QRE e sintetizados os 

respetivos objetivos de sustentabilidade (Anexo III). 

 

6.2 Relação entre o Quadro de Referência Estratégico e os Objetivos 
Estratégicos do PUAEV 

A análise de interação entre os objetivos dos instrumentos do Quadro de Referência Estratégico 

(apresentados no Anexo III) e as Opções Estratégicas do PUAEV, expressa-se nas tabelas de dupla 

entrada apresentadas no Anexo IV. 

Conforme exposto detalhadamente no capítulo relativo à metodologia, esta análise permite evidenciar as 

questões de sustentabilidade ambiental que se prefiguram como determinantes para integrarem os FCD 

que devem ser avaliados, por forma a contribuir para o processo de tomada de decisão e promover o 

alcance do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos na execução do PUAEV. 

Neste contexto, e tendo em consideração o avançado estado de evolução da proposta do PUAEV, a 

identificação de relações fracas a médias determinará a introdução de medidas que promovam o alcance 

do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos, numa fase posterior de seguimento. 

 

6.3 Relação entre os Fatores Críticos de Decisão e os Fatores 
Ambientais 

Os fatores ambientais considerados relevantes para a proposta do PUAEV definem o âmbito ambiental 

relevante no contexto territorial do instrumento de gestão territorial em estudo. 

A determinação dos fatores ambientais relevantes para a proposta do Plano é orientada pelos fatores 

ambientais legalmente estabelecidos, sendo a sua escolha condicionada pelo reconhecimento prévio das 

especificidades do território abrangido pelo plano conjugada com o conhecimento das opções/objetivos 

estratégicos definidos pelo plano. 

De forma a avaliar o grau de convergência entre os FCD definidos e os Fatores Ambientais estabelecidos 

no Decreto-Lei n.º 232/2007, foi elaborada a Tabela 4. 

 

 

Instrumentos de referência Regional 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho PROF-AM 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte PROT-N 

Instrumentos de referência Municipal 

Plano Diretor Municipal de Valença PDM - Valença 

Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate a Incêndios de Valença PMDFCI – Valença 
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Tabela 4 - Quadro demonstrativo dos Fatores Ambientais relevantes para o PUAEV 

Fatores Ambientais estabelecidos no DL n.º 
232/2007 

Fatores Ambientais considerados relevantes 

Biodiversidade √  

Fauna √ 

Flora  √ 

Património Cultural √ 

Atmosfera  √ 

Água √  

Solo  √ 

Fatores Climáticos  √ 

Paisagem  √ 

Bens Materiais √  

População √  

Saúde Humana √  

Tabela 5 - Fatores Críticos para a Decisão estabelecidos 

Fatores Ambientais 
estabelecidos no DL n.º 

232/2007 
Fatores de Sustentabilidade FCD 

Biodiversidade 

Biodiversidade Biodiversidade Fauna 

Flora 

Ruído Qualidade do Ambiente 

Fatores Físicos 

Ordenamento do Território 

Atmosfera Qualidade do Ambiente 

Utilização de Recursos 

Mobilidade 

Riscos 

Água 

Solo 

Fatores Climáticos Alterações Climáticas 

Paisagem Paisagem 

Ordenamento do Território 

Desenvolvimento Regional e 
Competitividade Económica 

Património Cultural 
Ordenamento do Território 
Desenvolvimento Regional 

Bens Materiais 

População 

Desenvolvimento Humano 

Ordenamento do Território 

Desenvolvimento Regional e 
Competitividade Económica Saúde Humana 
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A interpretação da Tabela 5 permite reconhecer a relação estabelecida entre os FA considerados mais 

relevantes e os FCD definidos. Desta forma, as questões relacionadas com a Paisagem, os Bens 

materiais e o Património cultural são consideradas na análise do FCD Ordenamento do Território e FCD 

Desenvolvimento Regional e Competitividade Económica, a População e a Saúde Humana no FCD 

Desenvolvimento Regional e Competitividade Económica e do FCD Ordenamento do Território. Os FA 

Ruído, Atmosfera, Água, Solo e Fatores Climáticos são considerados na abordagem ao FCD Fatores 

Físicos e FCD Ordenamento do Território. As questões relacionadas com os FA Biodiversidade, Fauna e 

Flora, são abordados no FCD Biodiversidade. 
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7. Situação Existente e Tendências de Evolução Sem Plano 

7.1. Biodiversidade  

71.1. Descrição do FCD e seus objetivos 

No âmbito do presente Fator Crítico de Decisão pretende-se avaliar as principais consequências do Plano 

de Urbanização da Área Empresarial de Valença sobre os valores florísticas, faunísticos e respetivos 

habitats presentes na área do PUAEV, determinando as oportunidades e riscos, que correspondem 

respetivamente aos impactes positivos e negativos de natureza estratégica, usando, sempre que a 

informação disponível o permitiu, os domínios de avaliação e indicadores apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Principais Indicadores do FCD – Biodiversidade 

 

7.1.2. Situação existente.  

ÁREAS CLASSIFICADAS 

Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

O concelho de Valença não integra qualquer área natural da Rede Nacional de Áreas Protegidas, contudo 

a riqueza ao nível dos valores da biodiversidade existentes no município de Valença e dentro da área do 

PUAEV está patente através da classificação de duas áreas inseridas no Plano sectorial da Rede 

Natura 2000, aprovado por Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de julho: 

• Zona de Proteção Especial para as Aves PTZPE0001 – Estuários dos Rios Minho e Coura, 

Decreto-lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro 

 

FCD Critérios Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

B
io

d
iv

e
rs

id
ad

e 

Áreas 
Classificadas 

• Evitar a alteração e perturbação de 
valores naturais relevantes (habitats e espécies)   

• Assegurar a adequação ao Plano 
Setorial da Rede Natura 2000 

• Áreas e Superfície do Município 
integradas no Sistema Nacional de Áreas 
classificadas. 

• Espécies e habitats protegidos. 

• Área de valores naturais afetada. 

• Área de salvaguarda das linhas de água. 

• Orientações de Gestão definidas do 
Plano setorial da Rede Natura 2000 

• Trilhos de interpretação devidamente 
equipados e sinalizados 

Conservação da 

Estrutura Verde 

• Promoção da gestão sustentável e a 
conservação da natureza. 

• Proteger o caráter e a diversidade da 
paisagem 

• Salvaguardar e promover o efeito de 
continuidade 

• Planos de gestão e ações de 
conservação de espécies e habitats 

• Áreas de distribuição das espécies não 
indígenas invasoras com risco conhecido;  

• Percentagem de uso do solo rural por 
categoria de ordenamento (agrícola e florestal). 

• Variação da área florestal 

• Estrutura Ecológica 
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• Sítio Importância Comunitária PTCON0019 – Rio Minho, (integrou a Lista Nacional de Sítios-1ª 

fase aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de agosto), 

Classificado como SIC pela Decisão da Comissão de 7 de dezembro de 2004. 

 

A Zona de Proteção Especial para as Aves PTZPE0001 – Estuários dos Rios Minho e Coura estende-se 

desde a foz do rio Minho até Valença, reunindo um conjunto de habitats húmidos de elevada importância 

ecológica, tais como águas estuarinas, bancos de vasa e de areia, sapais, matas ripícolas, caniçais e 

juncais. Suporta uma avifauna muito diversificada, com destaque para aves aquáticas invernantes, bem 

como para o tartaranhão-ruivo-dos-pauis (Circus aeruginosus), o garçote (Ixobrychus minutus), a garça-

vermelha (Ardea purpurea) e a negrinha (Aythya fuligula).  

 

A delimitação territorial do Sítio de Importância Comunitária PTCON0019 - Rio Minho, acompanha o Rio 

Minho desde o extremo nascente do seu curso ao longo do município de Melgaço até à sua foz. 

O rio Minho é um dos rios menos intervencionados por grandes infraestruturas hidráulicas de Portugal, 

destacando-se ao nível dos valores naturais que detém a existência de interessantes populações de 

peixes migradores e o desenvolvimento de algumas matas ripícolas de elevado interesse ecológico. 

 

Os principais fatores de ameaça neste Sítio da Rede Natura 2000 são: 

• Variações do caudal (causadas pelas descargas das barragens a montante). 

• Construção de barragens. 

• Pesca intensiva. 
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• Extração de inertes e intensas dragagens. 

• Poluição doméstica, agrícola e industrial. 

• Obras de regularização hidráulica e desassoreamento. 

• Presença de espécies da flora infestantes nos corredores ripícolas (nomeadamente acácias). 

• Intensificação de práticas agrícolas. 

• Drenagem de terrenos. 

• Pressão urbanística e pressão turística. 

 

Biótipo da Veiga de Mira 

A Veiga da Mira é uma importante zona natural envolvente à margem esquerda do rio Minho. É 

caracterizada por uma extensa área de veiga, inundável, onde predomina a vegetação ribeirinha de 

bosque dos tipo Louriçal, Palustres e de Carvalho, sendo por isso, um habitat privilegiado para várias 

espécies de aves migratórias e para a lontra. 

A geografia da Veiga da Mira faz com que esta seja uma área especial em termos de habitats, o que a 

levou a sua classificação como parte integrante da Rede Natura 2000. 

Classificada dentro da ZPE dos Estuários dos Rio Minho e Coura, principalmente, pela riqueza de habitats 

e da sua fauna e flora, merece uma intervenção por forma a valorizar e preservar estes espaço. Todo o 

perímetro está incluído no Sítio nº 19 - Rio Minho da Lista Nacional de Sítios (1ª fase), criado ao abrigo da 

Directiva nº 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (Diretiva Habitats). Este sítio sobrepõe-se, em 

grande medida, ao Biótopo CORINE Vale do Minho (Sítio C00000128) e à Zona de Proteção Especial 

(ZPE) dos Estuários dos Rios Minho e Coura, estabelecida ao abrigo da Diretiva 79/244/CEE, do 

Conselho, de 2 de Abril (Diretiva Aves) pertence ainda ao domínio público hídrico e, está sujeita aos 

condicionalismos de ordenamento territorial como pertencente a áreas de Reserva Agrícola Nacional e 

Reserva Ecológica Nacional. 

Com uma área de cerca de 300ha, esta área está bem demarcada no território tendo por limites a 

nascente o IP 1, a oeste o rio Minho, a sul o aglomerado populacional de São pedro da torre e a Norte o 

aglomerado de Arão.  
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Figura 5 – Localização da Veiga de Mira e Habitats 
Fonte: CM Valença, 2013 

 

Nesta área correspondente à Veiga da Mira, podemos identificar cerca de 11 diferentes habitats com 

predominância de Hortas e Campos e de Bosques palustres e Lagoas e 14 espécies constantes do Anexo 

II da Diretiva Habitats e 8 espécies do anexo I da Diretiva Aves. 
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Tabela 7 – Espécies que ocorrem na Veiga de Mira 

Grupo 
taxonómico 

Nome Cientifico Nome Vulgar 
Estatuto de 
Conservação 

Diretiva 
Habitas 

Diretiva Aves 

Flora Festuca duriotagana - VU A II - 

Mamíferos 

Galemys pyrenaicus toupeira-da-água VU A II;A IV - 

Lutra lutra lontra LC A II;A IV - 

Rhinolophus 
hipposideros 

morcego-de-ferradura-
pequeno 

VU A II - 

Répteis 
Emys orbicularis 

cágado-de-carapaça-
estriada 

EN A II - 

Lacerta schreiberi lagarto-de-água LC A II;A IV - 

Mauremys leprosa cágado-mediterrânico LC A II;A IV - 

Anfíbios Chioglossa lusitanica salamandra-lusitânica VU A II;A IV - 

Peixes 

Alosa alosa sável EN A II - 

Alosa fallax savelha VU A II - 

Chondrostoma 
polylepis 

boga-comum 
LC A II - 

Petromyzon marinus lampreia-marinha VU A II - 

Rutilus arcasii panjorca EN A II - 

Salmo salar salmão –do-atlântico CR A II - 

Aves 

Anthus campestris petinha-dos-campos LC - AI 

Caprimulgus 
europaeus 

noitibó-cinzento VU - 
AI 

Circus cyanaeus tartaranhão-cinzento CR/VU - 
AI 

Circus pygargus águia caçadeira EN - 
AI 

Ixobrychus minutus garçote VU - 
AI 

Lullula arborea cotovia-dos-bosques LC - 
AI 

Milvus migrans milhafre-preto LC - 
AI 

Pernis apivorus bútio-vespeiro VU - 
AI 

VU – Vulnerável; NT - Quase ameaçado; EN - Em Perigo; DD - Insuficientemente conhecido; LC-pouco preocupante; CR – Criticamente 
em perigo 

Fonte: Relatório da PSRN2000 e Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal em www.icnf.pt 

 

O município de Valença pretende a classificação da Veiga de Mira como Paisagem Protegida. 

 

 

 



Relatório Ambiental Preliminar | Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 

Câmara municipal de Valença | lugar do plano, gestão do território e cultura 44 
 

   

Superfície da área do PUAEV integrado no Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

 

Figura 6 - Áreas Classificadas do PUAEV – ZEP PTZPE 0001 e SIC PTCON0019 
Fonte: Lugar do Plano, 2012 

Como demonstrado na Figura 6, dentro da área do Plano de Urbanização da Área Empresarial de 

Valença a ZEP PTZPE0001 – Estuários dos Rios Minho e Coura apresenta uma área de 40,01ha ou 

seja, 0,4km2. Por sua vez o SIC Rio Minho – PTCON0019 apresenta uma área de 23,22ha ou 0,23km2.  
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Espécies Protegidas 

Sendo que as áreas classificadas se encontram inseridas no Município de Valência e parcialmente dentro 

da área do PUAEV é de todo interesse fazer uma análise expandida ao longo do Município.  

De acordo com alguns estudos (CIBIO 2007), o Vale do Rio Minho apresenta a ocorrência de uma 

espécie de flora integrada no Anexo B-II do D.L. 49/2005, de 24 de fevereiro, a Festuca duriotagana, 

considerada uma espécie florística de interesse comunitário, cuja conservação exige a designação de 

zonas especiais de conservação. Apresenta em Portugal o estatuto de Conservação Vulnerável, de 

acordo com Lopes & Carvalho 1990. Esta espécie pode ser detetada, dum modo localizado, ao longo da 

frente ribeirinha do rio Minho inserida no município de Valença. 

Citando a informação que consta no Dossier da Rede Natura 2000 que acompanha o plano, ocorrem no 

município de Valença seis (6) espécies de aves, seis (8) espécies de fauna (excluindo a avifauna) e uma 

(1) espécie de flora, protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.140/99, de 24 de abril, com as alterações e 

nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, sendo uma (1) delas considerada 

espécie de proteção prioritária, o Lobo (Canis lupus). 

Importa destacar a presença provável de uma alcateia de lobos (Canis lupus) na área de confluência 

entre os municípios de Valença, Monção e Paredes de Coura, a alcateia da Boulhosa (Pimenta et al. 2005 

– Censo Nacional do Lobo 2002/2003). Este dado revela que as áreas de interesse conservacionista 

neste município não se restringem apenas às áreas ribeirinhas integradas na ZPE e SIC. Salienta-se que 

o Lobo é uma espécie protegida, com caráter prioritário de conservação de acordo com o Anexo B-II do 

Decreto-Lei n.140/99, de 24 de abril, com as alterações e nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro, estando já anteriormente consagrada a sua proteção e conservação em 

Portugal através da Lei nº 90/88, de 13 de agosto e do Decreto-Lei. nº 139/90, de 27 de abril, que a 

regulamenta. 

Destaca-se ainda a ocorrência de lontra (Lutra lutra) nos habitats ribeirinhos. Importa referir que a garça-

vermelha (Ardea purpurea), o garçote (Ixobrychus minutus) e o tartaranhão-ruivo-dos-pauis (Circus 

aeruginosus) apesar de terem contribuído para a classificação da ZPE Estuários dos Rios Minho e Coura, 

não apresentam na atualidade registos de ocorrência no município de Valença. De acordo com o relatório 

do CIBIO (2007), integrado no Dossier da Rede Natura 2000 que acompanha o plano, é reconhecido que 

estas espécies de avifauna se encontram em risco de extinção no vale do Rio Minho. As espécies 

referidas constam no Anexo A-I do Decreto- Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, sendo consideradas 

espécies de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas de proteção especial. 

Também a nível nacional é reconhecido no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal que a garça-

vermelha se encontra Em Perigo de Extinção enquanto que para o garçote e para o tartaranhão-ruivo-

dos-pauis se reconhece o estatuto de Vulnerável. 

Segundo a cartografia de valores naturais do PDM de Valença e o relatório da CIBIO “O Plano Sectorial 

da Rede “Natura 2000” e os Planos Diretores Municipais no Vale do Minho”, na área do Plano poderão 

ocorrer as espécies apresentadas na tabela seguinte. 
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Tabela 8 – Espécies que ocorrem na área do Plano 

Grupo 
taxonómico 

Nome 
Cientifico 

Nome Vulgar 
Estatuto de 
Conservação 

Principais Ameaças 
In

ve
rt

eb
ra

do
s 

euphydryas 
aurinia 

 

VU- 

Perda e fragmentação de habitats; 

Destruição/substituição da vegetação autóctone; 

Introdução ou expansão de plantas não autóctones; 

Incêndios; 

Drenagem e aterro de zonas húmidas; 

Utilização excessiva de produtos químicos; 

Pastoreio intensivo; 

Corte da vegetação. 

M
am

íf
er

os
 

Canis lupus* lobo EN 

Escassez de presas naturais; 

Destruição/substituição da vegetação autóctone; 

Fogos naturais; 

Ausência de medidas que visem fomentar uma protecção 
mais eficaz dos animais domésticos e a ataques de lobo 
(e.g. distribuição de cães de gado a criadores, colocação 
de cercas elétricas),torna mais difícil assegurar a 
compatibilização da atividade agropecuária com a 
conservação desta espécie; 

Implementação de algumas infra-estruturas (e.g. 
barragens e estradas) 

Armadilhagem, envenenamento, furtivismo;  

Abertura/melhoria de acessibilidades em áreas isoladas. 

A
ve

s 

Caprimulgus 
europaeus 

noitibó-cinzento VU 

Aumento das áreas de povoamentos florestais densos 
(eucaliptos e pinheiros); 

Intensificação da agricultura; 

Aumento da utilização de agroquímicos; 

Atropelamento. 

Lullula 
arborea 

cotovia-dos-
bosques 

LC 

Abandono e alteração das práticas agropecuárias 
tradicionais; 

A florestação de grandes áreas ou com espécies exóticas 
conduz à destruição de habitat favorável à espécie. 

O sobrepastoreio afeta a composição e estrutura da 
vegetação. 

Aumento da utilização de agroquímicos. 

Milvus 
migrans 

milhafre-preto LC 

Abate ilegal; 

Envenenamento de iscos e carcaças para controlo ilegal 
de predadores das populações de espécies cinegéticas e 
pecuárias; 

A redução da disponibilidade alimentar devido às novas 
restrições higieno-sanitárias, que obrigam à recolha ou 
destruição dos cadáveres provenientes das explorações 
pecuárias; 

Abandono do pastoreio extensivo, o que resulta em 
redução de gado morto e disponibilidade das placentas 
nos campos; 

A utilização de agroquímicos e pesticidas prejudicam 
direta e indiretamente esta espécie, aumentando a 
mortalidade, reduzindo as suas taxas de reprodução e a 
disponibilidade de presas para a alimentação; 

-A colisão e electrocução em linhas de transporte de 
energia. 
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Grupo 
taxonómico 

Nome 
Cientifico 

Nome Vulgar 
Estatuto de 
Conservação 

Principais Ameaças 

A
ve

s 
Passeriformes migradores de matos e bosques 

Intensificação da agricultura; 

Destruição de sebes e bosquetes; 

Incêndios; 

Aumento da utilização de agroquímicos; 

O sobre pastoreio. 

Passeriformes migradores de caniçais e galerias 
ripícolas 

Aumento das atividades recreativas e turísticas sem o 
respetivo ordenamento; 

Atividade cinegética; 

Drenagem e destruição de zonas húmidas e caniçais; 

Destruição das galerias ripícolas devido a intervenções 
mal direcionadas nas margens das linhas de água; 

Aumento da utilização de agroquímicos: este aumento 
afeta direta e indiretamente a população, aumentando a 
mortalidade, reduzindo a capacidade reprodutiva e 
diminuindo a população de presas; 

Colisão com linhas aéreas de transporte de energia 
durante as rotas de migração ou em condições de fraca 
visibilidade; 

VU – Vulnerável; EN - Em Perigo; LC-pouco preocupante; *-espécies prioritária 

 

Com o objetivo de manter e/ou promover a conservação dos valores naturais de interesse comunitário, 

protegidos pelas diretivas aves e habitats são de promover, nas áreas integradas na Rede “Natura 2000”, 

as orientações de gestão estipuladas para cada espécie identificada, as quais devem ser acauteladas ao 

nível do PUAEV. 

 

Tabela 9 – Espécies que ocorrem na área do Plano 

Grupo 
taxonómico 

Nome 
Cientifico 

Orientações de Gestão 

In
ve

rt
eb

ra
do

s 

euphydryas 
aurinia 

Criação de manchas de habitat favorável; 

Adotar práticas de pastoreio específicas; 

Condicionar a intensificação agrícola; 

Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos; 

Reduzir o risco de incêndio; 

Condicionar uso de agroquímicos/adotar técnicas alternativas; 

Impedir a introdução de espécies não autóctones/controlar as existentes; 
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Grupo 
taxonómico 

Nome 
Cientifico 

Orientações de Gestão 

M
am

íf
e
ro

s 

Canis lupus 

(espécie 
prioritária) 

Assegurar mosaico de habitats; 

Condicionar a florestação em áreas mais sensíveis; 

Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones; 

Conservar/recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo; 

Reduzir o risco de incêndio; 

Condicionar a construção de grandes infraestruturas em áreas sensíveis.  

Garantir a livre circulação da espécie e das suas presas; 

Reduzir a mortalidade acidental 

Ordenar acessibilidades: condicionar a utilização/abertura de acessos em áreas sensíveis; 

Ordenar atividades de recreio e lazer: 

Incrementar a sustentabilidade económica de atividades com interesse para a conservação. 

A
ve

s 

Caprimulgus 
europaeus 

Manter o habitat das áreas prioritárias para a espécie, através do fomento das práticas agro-silvo-
pastoris, nomeadamente as que proporcionem um mosaico de habitats de transição, entre zonas 
abertas, de vegetação esparsa e zonas florestais, apoiando os sistemas agro-silvo-pastoris 
tradicionais e a agricultura extensiva; 

Restringir o uso de pesticidas, nomeadamente por utilização de substâncias mais facilmente 
degradáveis, cujo impacto ambiental não seja tão nefasto. 

Lullula 
arborea 

Reduzir risco de incêndio; 

Promover a regeneração natural; 

Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones; 

Impedir a introdução de espécies não autóctones/controlar as existentes; 

Incrementar sustentabilidade económica de atividades com interesse para a conservação; 

Milvus 
migrans 

Assegurar mosaico de habitats; 

Reduzir risco de incêndio; 

Incrementar sustentabilidade económica de atividades com interesse para a conservação; 

Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos; 

Promover a regeneração natural; 

Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones; 

Impedir a introdução de espécies não autóctones/controlar as existentes; 

Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone; 

Promover a manutenção dos prados húmidos; 

Condicionar a construção de Infraestruturas; 

Reduzir mortalidade acidental associada a linhas de transporte de energia; 

Passeriformes 
migradores de 

matos e 
bosques 

Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos; 

Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones; 

Impedir a introdução de espécies não autóctones/controlar as existentes 

Restringir o uso de agroquímicos: com o objetivo de melhorar a disponibilidade de alimento para 
as espécies e de melhorar a qualidade do habitat; 

Passeriformes 
migradores de 

caniçais e 
galerias 
ripícolas 

Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos; 

Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone; 

Restringir o uso de agroquímicos: com o objetivo de melhorar a disponibilidade de alimento para 
as espécies e de melhorar a qualidade do habitat; 

Recuperar zonas húmidas; 

Manter/Melhorar a qualidade da água; 

Conservar/recuperar vegetação palustre; 

Ordenar atividades de recreio e lazer. 
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Reconhecendo-se para o concelho de Valença uma riqueza e diversidade específica considerável na 

área, os últimos dados apresentados relativamente aos valores ecológicos presentes denotam sinais de 

alguma fragilidade no estado de conservação de alguns valores naturais. 

A presença do IP1 funciona como uma barreira à ocorrência de espécies protegidas na área do plano. 

A espécie vulnerável euphydryas aurinia, única espécie de borboleta existente em Portugal protegida pela 

Directiva Habitats. Apesar desta proteção europeia, em Portugal o seu número é estável mas já existem 

registos de locais onde a espécie desapareceu ou se encontra em declínio. Segundo o site naturdata, não 

tem observado esta espécie na área do plano. 

A espécie vulnerável Caprimulgus europaeus, devido aos seus hábitos crepusculares e noturnos, a sua 

região de ocorrência é mal conhecida, contudo é sobretudo a norte do Tejo que este noitibó pode ser 

observado e na região entre douro e minho ocorre na serra da Peneda. 

 

Habitats Protegidos 

Os diferentes habitats protegidos (incluindo os habitats prioritários) que ocorrem no SIC Rio Minho, mas 

também na ZPE, foram agregados em mosaicos de habitats, que por sua vez, foram agregados em 

Unidades de Conservação (de acordo as suas características e orientações de gestão definidas no 

PSRN2000), com o objetivo de agilizar e facilitar os processos de interpretação e alcançar uma gestão 

mais eficaz e integrada das áreas naturais no âmbito do PDM. 

A cartografia de habitats para o município de Valença apresentada no Dossier da RN2000 (CIBIO 2007) 

identifica mosaicos de habitats que agregam as diferentes tipologias de habitats apresentadas na Tabela 

10. 

Tabela 10 - Agregação dos mosaicos de habitats em Unidades de Conservação no SIC Rio Minho 

Unidade de 
Conservação Mosaico de Habitats Códigos dos Habitats Naturais Descrição 

Rios 

Rios Colinos 
3130pt2 + 3260 + 

91E0pt1* 

Rios com média 

dimensão com águas 

oligotrópicas e galeria 

ripícola 

Grandes Rios 
3150 + 3270 + 

91E0pt1* 

Margens de rios de 

grande caudal 

Margens Rochosas 6160pt4 

Vegetação de margens 

rochosas em leitos de 

cheia de grandes rios 

Matos e vegetação 

pioneira 

Matos colinos xisto 4030pt3 + 8230pt1 

Matos e vegetação 

pioneira sobre xistos 

do piso colino 

Matos colinos granito 4030pt2 + 8230pt1 

Matos e vegetação 

pioneira sobre granitos 

do piso colino 
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Fonte: Dossier Rede Natura 2000 (CIBIO 2007) 

 

De acordo com o quadro acima, o município de Valença compreende nas suas duas áreas integradas na 

Rede Natura 2000, o SIC e a ZPE, treze (13) habitats constantes no Anexo B-I do D.L. 49/2005, de 24 de 

fevereiro, dos quais dois (2) são prioritários: 

• Matagais arborescentes de Laurus nobilis (5230*) 

• Florestas aluviais de Alnus glutinosa (91E0*) 

• Amiais ripícolas (91E0pt1) 

 

Na área do PUAEV, dos habitats anteriores, ocorrem o mosaico de habitas Matos Colinos Granito e na 

envolvente imediata os mosaicos de habitas Bosques Palustres e Bosques Palustres Lagoas. 

Com o objetivo de manter e/ou promover a conservação dos valores naturais de interesse comunitário, 

são ainda de promover, nas áreas integradas na Rede “Natura 2000”, e classificadas no PDM como 

Unidades de Gestão Florestas e Matagais Naturais e Matos e Vegetação Pioneira, as quais integram os 

Matos colinos granito, deve ser condicionado o pastoreio; 

Não ocorrem habitats prioritários na área do PUAEV, embora ações desencadeadas na área do plano 

possam ter impacte sobre esses habitats. 

O habitats identificado no estudo da CIBIO como podendo ocorrer na área do PUAEV, designado de 

matos e vegetação pioneira, a quando da elaboração do PDM não foi validada a sua ocorrência, tendo 

essa área classificada como solo de urbanização programada – espaço predominantemente unifamiliar. 

Florestas e matagais 

naturais 

Mosaico serial colino 9230pt1 

Mosaicos seriais colinos 

com regeneração de 

carvalhal 

Bosques louriçal 
5230pt1 + 8220pt3 + 

9230pt1 

Carvalhais com orla de 

louriçal 

Bosques palustres 6410pt1 + 91E0 * 
Bosques paludícolas 

 

Bosques palustres 

lagoas 

3130pt2 + 3150 + 

6410pt1 + 91E0 * 

Bosques paludícolas 

com lagoas 

Bosques de carvalho 8220pt3 + 9230pt1 Carvalhais 

Bosques mistos 
5230pt1* + 8220pt3 + 

9160pt1 + 9230pt1 

Carvalhais mistos em 

fundo de encosta 
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Figura 7 – Habitats da Rede Natura 
 

  

Áreas de salvaguarda das linhas de água  

O domínio público hídrico é constituído pelo conjunto de bens que pela sua natureza são considerados de 

uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um regime de caráter especial 

aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas nos leitos das águas do 

mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as respetivas margens e zonas adjacentes, a fim de 

os proteger. 

Assim, nos terrenos do domínio público hídrico deverá garantir-se o acesso universal à água e a 

passagem ao longo das águas. 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público 

Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, no Capítulo III do D.L. n.º 468/71, 

republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

O domínio público hídrico subdivide-se em domínio público marítimo, domínio público fluvial e lacustre e 

domínio público das restantes águas., na área plano apenas se verificam linhas de água enquadráveis no 

domínio público das restantes águas.  



Relatório Ambiental Preliminar | Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 

Câmara municipal de Valença | lugar do plano, gestão do território e cultura 52 
 

   

As linhas de água e os sistemas naturais associados apresentam um considerável potencial para 

estabelecer um sistema de continuidade ecológica. Estes valores contribuem para a promoção e 

conservação dos recursos ecológicos presentes refletindo-se, ainda, na biodiversidade dos espaços 

urbanos ou semiurbanos, permitindo a sua fruição por parte da população, contribuindo em última 

instância para o incremento da sua qualidade de vida e turismo. 

A área do plano apresenta varias linhas de água pertencentes à bacia hidrográfica do rio Minho. 

 

 
Figura 8 – Linhas de Água identificadas na planta de condicionantes do PUAEV 

 

A principal sub-bacia presente no plano é a bacia da ribeira da Veiga de Mira, afluente do Rio Minho,  e 

apresenta área de 48,69 Km2 e um comprimento de 9,2 km. Esta linha de água apresenta a seguinte 

classificação decimal 117.13, segundo o “Índice Hidrográfico e classificação decimal dos cursos de água 

de Portugal” (DGRAH 1981). 

As linhas de água presentes no plano, para além do regime do domínio hídrico, encontram-se 

salvaguardadas pelo regime da RAN, REN e da Estrutura Ecológica Municipal. 

A área das plataformas logísticas é atualmente atravessada por duas linhas de água, uma em cada área, 

que correm sensivelmente paralelas de Este para Oeste, sendo ambas afluentes do Rio Minho. 
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Através da classificação das linhas de água1 utilizando o índice de Strahler e considerando as constantes 

na cartografia militar, permitiu a aferição da ordem das linhas de água que cruzam as Plataformas 

Logísticas. 

Neste âmbito, segundo o índice de Strahler, conclui-se que na Plataforma Logística Norte se observam 

linhas de água de ordem 1 e 2 e a Plataforma Logística Sul de ordem 1, 2 e 3.  

Sendo no entanto de referir, que à luz da REN publicada (consultada no sitio da Comissão Nacional da 

Reserva Ecológica Nacional) a classificação seria diferente: na Plataforma Logística Norte existiria 

somente ordem 1 e na Plataforma Logística Sul, as linhas de água seriam apenas de ordem 1 e 2.~ 

 

Figura 9 – Ordem dos Leitos dos Cursos de Água a alterar segundo a escala de Strahler na área do PUAEV 

 

À luz dos critérios de delimitação para as várias tipologias de áreas integradas em REN, este regime inclui 

as linhas de água de ordem 3 no índice de Strahler.  

Atualmente prevê, o projeto de implantação das plataformas logísticas, a retificação e regularização do 

traçado das linhas de água assegurando a funcionalidade hidráulica e hidrológica das mesmas, bem 

como a manutenção da vegetação ripícola e a conservação de habitats naturais, da flora e fauna, não 

colocando por isso em causa a continuidade do ciclo de água e os valores ambientais a ele associados. 

                                                   
1 Afluentes do Rio Minho que correm sensivelmente paralelas de Este para Oeste. 
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No decorrer dos trabalhos de elaboração do PUAEV, e após a analise anterior, contatou-se que a carta da 

reserva ecológica do município de Valença apresentava algumas incorreções, nomeadamente na 

classificação do sistema de leitos dos cursos de água, assim foi realizado um procedimento de alteração 

da REN. 

A carta de reserva ecológica do município de Valença foi republicada através do Aviso n.º 520/2014 de 13 

de janeiro de 2014. 

 

 

 
 

Figura 10 – Leitos dos Cursos de Água (REN) na área do Plano de Urbanização da área empresarial de Valença 
Fonte: Lugar do Plano, 2014 
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Trilhos de Interpretação devidamente equipados e sinalizados 

A existência de trilhos de interpretação devidamente equipados e sinalizados constitui um aspeto 

importante no sentido em que evidencia o reconhecimento pelo município do valor ecológico e 

paisagístico das áreas onde se desenvolvem. 

Assim, dispersos por toda a área do município, encontram-se marcados e sinalizados 13 trilhos,  3 deles 

de grande extensão, de acordo com as Normas da Federação Portuguesa de Campismo e Caravanismo. 

O município de Valença tem implementado 10 percursos pedestres temáticos classificados segundo as 

normas internacionais na categoria de Pequena Rota (PR), não ultrapassando 30 km de extensão e são 

percorridos numa jornada: Trilho Monte Carvalho, Trilho das Minas de São Silvestre, Trilho de Real-

Grandra, Trilho de Mosteiró, Trilho da Ínsua do Crasto, Trilho da Veiga de Mira, Trilho do Monte de Faro, 

Trilho Entre Mosteiros, Trilho do Castelo da Furna e a Ecopista. 

Tabela 11 – Rede Municipal de Percursos Pedestres (PR) 

Percurso Pedrestre Freguesia 
Distância 

(Km) 

Trilho Monte Carvalho  Silva/S.Julião/Fontoura 10,8 

Trilho das Minas de São Silvestre * * 

Trilho de Real-Gandra Gandra 6 

Trilho de Mosteiró Cerdal 11,7 

Trilho da Ínsua do Crasto Friestas/Verdoejo 11,7 

Trilho da Veiga de Mira Cristelo Côvo/S.Pedro da Torre 4,5 

Trilho do Monte de Faro Ganfei/Sanfins/Gandra 8 

Trilho Entre Mosteiros Ganfei/Sanfins/Verdoejo 11,6 

Trilho do Castelo da Furna * * 

Ecopista Friestas/Verdoejo/Ganfei/Valença 9 

Fonte: www.cm-valença.pt; * sem informação de caracterização disponível 

 

Os tês percursos de grande rota que atravessam Valença são: Grande Rota da Derivação Coura Minho 

(13,8 Km),Grande Rota Via Romana (14,3 Km) e Grande Rota da Travessia da Ribeira Minho (95,7 Km). 

As freguesias pertencentes à área de PUAEV, são atravessadas por 4 dos percursos pedestres 

municipais. 

Ao nível dos percursos amigáveis a área do plano é atravessado pelas seguintes rotas: caminho de 

santiago e a rota dos relógios, apresentados na figura seguinte. 
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Figura 11 – Percursos amigáveis na área do PUAEV. 
 

CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA VERDE 

Planos de Gestão e Ações de Conservação de espécies e habitats 

De acordo com a informação disponível, não se encontra aprovado qualquer plano de gestão para a ZPE 

Estuários dos Rios Minho e Coura ou para o SIC Rio Minho, estando, no entanto, em fase de apreciação 

pela entidade competente uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte, na medida 

“Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados”, por iniciativa conjunta dos municípios que integram 

a área do SIC Rio Minho, que permitirá a elaboração e implementação de um pano de gestão conjunto 

para esta área classificada, tendo como principal objetivo a conservação da biodiversidade e a utilização 

sustentável do património natural existente. 

O município de Valença apresentou recentemente também uma candidatura ao Programa - “Gestão de 

Espaços Protegidos e Classificados” do Programa Operacional Regional do Norte propondo um projeto 

que visa a Criação da Área Protegida da Veiga da Mira (correspondente a espaços classificados no 

âmbito da Rede Natura, nomeadamente uma área bastante expressiva relativamente à área da ZPE dos 

Estuários dos Rio Minho e Coura e parte do Sítio Rio Minho Sítio PTCON0019, abrangendo as freguesias 
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de Cristelo Côvo, Arão, S. Pedro da Torre e Cerdal). A designação da área protegida de interesse 

municipal prevê ações de recuperação de habitats e combate a espécies infestantes, permitindo preservar 

e valorizar o património natural, riqueza de biodiversidade e a variedade de habitats da Veiga da Mira, 

culminando com a elaboração do Plano de gestão e ordenamento da área. 

 

Figura 12 – Proposta de Área Protegida da Veiga de Mira 
Fonte: CM Valença, 2013 

A Veiga da Mira é uma importante zona natural envolvente à margem esquerda do rio Minho. É 

caracterizada por uma extensa área de veiga, inundável, onde predomina a vegetação ribeirinha de 

bosque dos tipo Louriçal, Palustres e de Carvalho, sendo por isso, um habitat privilegiado para várias 

espécies de aves migratórias e para a lontra. 

A dinâmica de “alimentação” desta zona faz-se, essencialmente, pelo Rio Minho e, também, por três dos 

principais cursos de água, a saber: a Ribeira de Favais, a Ribeira da Pedreira, a Ribeira da Formigosa e 

seus afluentes que, formam a mais extensa bacia hidrográfica do concelho, estando povoadas as suas 

margens por algumas das vegetações mais ricas, luxuriantes e características deste tipo de terrenos. Esta 

é uma zona bem demarcada no território, encaixada entre as principais zonas de habitação do concelho, 

S. Pedro da Torre, Valença, Arão, Cristelo Côvo, bem como, pelo Rio Minho e pelo troço do IP1 (este 

último funciona como uma barreira bastante vincada e cicatrizante do território da veiga). 

Os seus cerca de 300 hectares são assim, muito ricos a nível natural, bem como, a nível de património 

histórico. Encontram-se nesta zona um dos percursos da geira romana e, um “fortinho” do tempo da 

Guerra da Restauração. 
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A geografia da Veiga da Mira faz com que esta seja uma área especial em termos de habitats, o que a 

levou a sua classificação como parte integrante da Rede Natura 2000.Classificada dentro da ZPE dos 

Estuários dos Rio Minho e Coura, principalmente, pela riqueza de habitats e da sua fauna e flora, merece 

uma intervenção por forma a valorizar e preservar estes espaço. Todo o perímetro está incluído no Sítio 

nº 19 - Rio Minho da Lista. Este mostra-se como um importante projeto para o município de Valença e o 

Vale do Minho, bem como, para a vizinha Galiza, pois promove a proteção de um dos locais mais ricos 

em termos de fauna e flora nas margens do Rio Minho (a Veiga da Mira). 

Salienta-se ainda que o município, em 2010, apresentou uma despesa na proteção da biodiversidade e 

da paisagem no valor de 32 milhares de euros, tendo obtido uma receita de 44 milhares de euros, o que 

evidencia e preocupação do município na proteção dos seus valores naturais e mesmos no 

aproveitamento económico dos mesmos. 

O PDM aprovado repentemente, apresenta na sua declaração ambiental como meta para o município a 

elaboração de um plano de gestão em áreas classificadas.  

Áreas de distribuição das espécies não indígenas invasoras com risco conhecido 

As espécies invasoras são um grande problema para a conservação da Biodiversidade, sendo 

considerada a segunda maior causa de perda da biodiversidade. O seu controlo gestão é um dos grandes 

desafios da atualidade 

Na tabela seguinte são listadas as espécies de flora exóticas invasoras que provavelmente ocorrem nos 

biótipos e habitats do concelho de Valença, segundo o estudo “ Plantas Invasoras em Portugal” de 2005. 

Das cerca de 30 espécies classificadas como invasoras pelo Decreto-lei n.º 565/99, 18 poderão estar 

presentes na área de estudo. 

Tabela 12 – Espécies Invasoras 

Família Espécie Nome Comum  Ambiente de Invasão 

Aizoaceae Carpobrotus edulis Chorão-da-praia Sítios arenosos, falésias 

Asteraceae 

Arctotheca calendula Erva-gorda Sitios arenosos 

Conyza bonariensis Avoadinha-peluda 
Áreas perturbadas junto a 
zonas urbanas, estradas e 

baldios 

Erigeron Karvinskianus Vitadínia-das-floristas Muros, fendas e empedrados 

Galinsoga parviflora Erva-da-moda 
Áreas cultivadas e sítios 

ruderalizados 

Senecio bicolor Senécio Sítios rochosos litorais 

Commelinaceceae Trandescantia fluminensis Erva-da-fortuna Linhas de água, boques 
naturais 

Fabaceae 

Acacia dealbata Mimosa 
Terrenos frescos, linhas de 

água 

Acacia longifolia Acácia-de-espigas Linhas de água 

Acacia mearnsii Acácia-negra 
Zonas ribeirinhas e áreas 

urbanas 
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Família Espécie Nome Comum  Ambiente de Invasão 

Acacia melanoxylon Austrália Linhas de água 

Acacia retinodes Acácia-virilda 
Áreas perturbadas, margens de 

estradas 

Haloragaceae Myriophyllum brasiliense Pinheirinha Linhas de água 

Poaceae 

Arundo donax Cana Linhas de água 

Cortaderia selloana Penachos 
Áreas perturbadas, falésias, 

linhas de água 

Proteaceae Hakea salicifolia Háquea-folhas-de-salgueiro Áreas perturbadas, matos 

Simaroubaceae Ailanthus altissima Espanta-lobos Áreas perturbadas 

Solanaceae Datura stramonium Figueira-do-inferno 
Terras cultivadas, sítios 

ruderalizados 

Não se encontram cartografadas as principais áreas de distribuição das espécies exóticas invasoras que 

ocorrem no município, apesar da sua importância, no sentido de acompanhar a evolução das mesmas, 

com vista à avaliação da necessidade de tomar medidas de controlo. 

Percentagem de uso do solo rural por categoria de ordenamento (agrícola e florestal)  

Como referido o solo rural é entendido como o solo ‘que que se destina ao aproveitamento agrícola, 

pecuário e florestal ou de recursos geológicos, a espaços naturais d e proteção ou de lazer ou a outros 

tipos de ocupação humana que não lhe confiram o estatuto de solo urbano.‘ ( n.º 2 do artigo 4.º do 

Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio). 

O solo rural do PDM contempla nas categorias espaço agrícola e florestal, as seguintes subcategorias: 

• Espaço Agrícola em RAN  

O Espaço Agrícola em Reserva Agrícola Nacional e constituído pelo conjunto das áreas que, em 

virtude das suas características morfológicas, climatéricas e sociais, maiores potencialidades 

apresentam para a produção agrícola, e que se encontram submetidas ao regime da Reserva 

Agrícola Nacional. 

• Espaço Agrícola Complementar 

O Espaço Agrícola Complementar e constituído por áreas cujas características do solo não 

sendo as mais favoráveis para a pratica agrícola, apresentam predominantemente o uso 

agrícola, em sistemas de complementaridade com outras funções silvo-pastoris, agroflorestais e 

de enquadramento, integradas ou não na Reserva Ecológica Nacional. 

• Espaço Florestal de Produção 

O Espaço Florestal de Produção e constituído por áreas de coberto florestal destinadas 

preferencialmente a produção florestal. São áreas delimitadas a partir do uso atual do solo que, 

na sua maioria, não se encontram submetidas a qualquer regime condicionante, com exceção de 
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algumas áreas que cumulativas com a área afeta a Rede Natura 2000 para as quais deverão ser 

atendidas as orientações de gestão especificas. 

• Espaço Florestal de Proteção e Conservação 

O Espaço Florestal de Proteção e Conservação e constituído, de um modo geral, por áreas, 

florestadas ou não, que apresentam características ecológicas especificas que o tornam 

particularmente importantes do ponto de vista da biodiversidade, e que se encontram submetidas 

ao regime da Reserva Ecológica Nacional, ao regime da Reserva Agrícola Nacional ou ao 

Regime Florestal Parcial. 

 

Tabela 13 – Quantificação das categorias de espaço agrícola e florestal da área do PUAEV 

Solo Categoria de Espaço Subcategoria 

PUAEV 

Área ( ha) 

Rural 

Agrícola 

Espaço Agrícola em RAN  59,1 

Espaço Agrícola Complementar 9,8 

Florestal 

Espaço Florestal de Produção 66,96 

Espaço Florestal de Proteção e 

Conservação 
36,46 

As categorias de espaço agrícola e florestal ocupam 172,3 ha correspondendo a cerca de 24 % da área 

do PUAEV. 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF_AM) apresenta para a sub-região 

homogénea Arga-Coura, na qual o plano e o município se integram, a prioridade para as funções de 

proteção, de produção e de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

A fim de prosseguir as funções referidas anteriormente, são estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1- Função Proteção  

a) Proceder à recuperação do perfil do solo através de arborizações que induzam o 

restabelecimento da sua capacidade bioprodutiva e que protejam as encostas da Serra d’Arga de 

processos erosivos mais acentuados. 

b) Garantir a integridade ecológica das águas interiores pelo melhoramento das cortinas ripárias 

existentes e envolventes à densa rede hidrográfica que acompanha esta sub-região. 

2-Função Produção  

a) Promover a floresta de produção recorrendo à: 
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i. Utilização de espécies, designadamente os carvalhos e resinosas de montanha com 

bom potencial produtivo que permitam obter madeira de qualidade e outros produtos 

não lenhosos; 

ii. Aplicação de técnicas silvícolas capazes de elevar o valor comercial do produto final; 

iii. Condução da abundante regeneração natural de pinheiro bravo. 

3- Função de Silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores 

 

a) O recurso a práticas que conduzam ao melhoramento da atividade silvopastoril, tais como: 

i. Beneficiação de pastagens por sementeira; 

ii. Estabelecimento de pastagens permanentes;  

iii. Incentivo à produção de raças com Denominação de Origem Protegida; 

iv. Alargamento das pastagens a outras áreas suscetíveis desse emprego; v. Introdução 

de medidas de regularização dos efetivos equinos que abundam nesta sub-região. 

b) O fomento da atividade cinegética através de:  

i. Monitorização do estado das populações cinegéticas; 

 ii. Aumento da fiscalização do ato cinegético;  

iii. Acompanhamento dos planos de gestão;  

iv. Implementação de um sistema de registo de dados;  

v. Implementação de um sistema de registo de dados. 

c) A promoção da atividade de pesca pela: i. Identificação e divulgação de troços com potencial; 

ii. Implementação e beneficiação de infraestruturas de suporte; 

iii. Realização de estudos de monitorização das populações piscícolas; 

Variação da área florestal 

Na área do PUAEV verifica-se essencialmente como espécies florestais o pinheiro bravo, na sua maioria, 

e o eucalipto. 

O PUAEV apresenta um uso florestal que ocupa 380,17 ha que se estende por toda a sua área que se 

destaca na figura seguinte. Quanto a áreas territoriais do PUAEV é possível encontrar uma área 

delimitada pertencente a Regime Florestal, o Perímetro Florestal da Boalhosa. 
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Figura 13 – Áreas Florestais dentro dos limites da Área do Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 
Fonte: Lugar do Plano, 2012 

O Perímetro Florestal da Boalhosa, identificado na figura seguinte, que abrange a área do PUAEV possui 

condições ecológicas de evolução natural para a floresta. Este Perímetro Florestal está inserido em 13ha 

dentro dos limites da área do PUAEV.  
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Figura 14 – Perímetros Florestais dentro dos limites da Área do Plano de Urbanização da Área Empresarial de 
Valença 

Fonte: Lugar do Plano, 2012 

 

Estrutura Ecológica  

A estrutura ecológica tem ainda por objetivo a preservação e a promoção dos valores ecológicos e 

ambientais do território, assegurando a defesa e a valorização dos elementos patrimoniais e paisagísticos 

relevantes, a proteção das zonas de maior sensibilidade biofísica e a promoção dos sistemas de lazer e 

recreio. 

A estruturação do ordenamento do território de Valença é marcada por uma preocupação fundamental de 

conciliação entre os sistemas construídos, e os sistemas naturais, incluindo as suas várias valências de 

ocupação do território, desde os espaços em Rede Natura, os espaços agrícolas, os espaços florestais e 

silvícolas, os espaços ecológicos e os espaços de valia paisagística, entre outras valorizações. 
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A Estrutura Ecológica pretende estabelecer o “Continnuum Naturale” ou seja um sistema natural, 

contínuo, que permita o funcionamento e desenvolvimento dos ecossistemas promovendo assim a 

biodiversidade. 

A estrutura ecológica municipal atual da área do PUAEV, definida no PDM de Valença, inclui valores 

ecológicos (áreas da Rede Natura 2000 (o Sítio do Rio Minho (PTCON0019) e a Zona de Proteção 

Especial dos Estuários do Rio Minho e Coura (PTZPE0001) e rede urbana, de RAN e REN), valores 

patrimoniais e percursos amigáveis (ex. caminho de Santiago).  

 

 

Figura 15 – Extrato da Estrutura Ecológica Municipal. 
Fonte: Lugar do Plano, PDM 2008 
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7.1.3. Análise SWOT 

A análise SWOT, cujo quadro resumo se apresenta na Tabela 14, permite efetuar uma análise sintética 

das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças associadas ao fator crítico Biodiversidade, no âmbito 

da presente avaliação ambiental estratégica. 

Tabela 14 - Análise SWOT no âmbito da Biodiversidade 

 
 

 

Forças Fraquezas 

Município com elevado valor ecológico e conservacionista, sobretudo 

associado ao vale do Rio Minho, Estuários do Rio Minho e Coura com 

especial á área da Veiga da Mira. 

Presença de linhas de água (REN e Domínio Hídrico). 

Presença de solos suscetíveis de utilização agrícola classificados em RAN; 

Áreas do plano pertencentes à Estrutura ecológica municipal. 

Condições naturais excelentes para a prática de atividades de turismo e 

lazer. 

Presença de uma Zona de Proteção Especial (ZPE) para as Aves PTZPE001 - 

Estuários dos Rios Minho e Coura. 

Presença de um Sitio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0019 - Rio 

Minho. 

Boa rede concelhia de percursos pedestres. 

A presença do IP1 funciona como uma barreira à 

ocorrência de espécies e habitats protegidos. 

Ausência de Planos de Gestão que promovam a 

salvaguarda e valorização dos valores ecológicos 

presentes. 

Pressão urbanística sobre as localizações dos valores 

ecológicos presentes. 

Desvalorização das zonas naturais pela população local. 

Fraca sensibilização ambiental; 

Presença de espécies indígenas invasoras. 

Pouca diversidade de espécies florestais (dominado pelo 
pinheiro bravo e eucalipto) 

Estado Biológico Medíocre da Ribeira da Veiga de Mira e 

das Ínsuas. 

Diminuição da área florestal. 

Veiga da Mira é Zona de Caça Associativa, Clube de 

Caçadores os Torreenses. 

Oportunidades Ameaças 

Incorporar as medidas de gestão da Rede Natura 2000 aplicáveis aos 

valores naturais presentes no plano e envolvente imediata.  

Aplicação do PDM recentemente publicado e acompanhamento das 

medidas de controlo definidas na declaração ambiental da AAE do PDM. 

Aproveitar o potencial turístico relacionado com os recursos naturais 

existentes no conselho; 

Definição de percursos pedonais, onde se privilegie o contacto com a 

natureza; 

Salvaguarda das áreas de elevada sensibilidade biofísica, nomeadamente 

os sistemas ribeirinhos; 

Criação da Área Protegida da Veiga da Mira. 

Aprovação do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Minho. 

Continuada artificialização e fragmentação do território 

Degradação das linhas de água devido às práticas 

agrícolas. 

Risco de incêndios. 

Degradação e possível abandono por parte da população; 

Proliferação de espécies invasoras. 

Conversão de solo rural em urbano. 

Uso de pesticidas na agricultura com impacto sobre os 

habitats e espécies protegidas. 



Relatório Ambiental Preliminar | Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 

Câmara municipal de Valença | lugar do plano, gestão do território e cultura 66 
 

   

7.1.4. Análise tendencial na ausência do plano 

Pretende-se neste ponto proceder a uma abordagem da tendência de evolução do FCD Biodiversidade no 

caso da ausência do PUAEV. 

No que diz respeito as Áreas Classificadas a tendência será a manutenção dos principais valores 

ecológicos inseridos na área da ZPE e SIC. 

Em relacão à Diversidade de Espécies a tendência será a manutenção do estado atual dos habitats e das 
espécies. 

Em relação à Conservação da Estrutura Verde será a manutenção do estado atual através da aplicação 

das regras de uso e ocupação do solo definidas no PDM .  
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7.2. Fatores Físicos 

7.2.1. Descrição do FCD e seus objetivos 

A qualidade ambiental de uma determinada região determina a qualidade de vida das suas populações. 

Este fator crítico de decisão pressupõe a análise de diversos fatores como solo, água, atmosfera, fatores 

climáticos, resíduos e ruído. Neste âmbito, tem como principais objetivos ambientais e de 

sustentabilidade: aumentar a proteção do solo, diminuindo o seu grau de contaminação; minimizar o 

impacto provocado por resíduos; diminuir os níveis de ruído e vibração; reduzir os níveis de poluição da 

água, para níveis que não prejudiquem os sistemas naturais; aumentar o aproveitamento e reutilização de 

água; reduzir os níveis de emissão de poluentes; aumentar a oferta de modos de transporte sustentáveis 

contribuindo para a diminuição de emissões de gases com efeito de estufa e ainda reduzir a 

vulnerabilidade e os efeitos de alterações climáticas (inundações, incêndios, constrangimentos no tráfego 

devido a condições climatéricas extremas, etc.).  

Assim, este fator pretende avaliar de que forma a implementação das ações preconizadas no PUAEV 

poderão melhorar a qualidade ambiental da na área limite deste Plano bem como na região no que 

respeita nomeadamente à proteção do solo, dos recursos hídricos, do ambiente sonoro, da energia e da 

qualidade do ar. Pretende-se desta forma, na Tabela 15, identificar os aspetos positivos e negativos, 

acautelando as ameaças que possam surgir, de forma a evitar alterações significativas neste fator.  

Tabela 15 - Principais Indicadores do FCD - Fatores Físicos 

 

FCD Critérios Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

F
at

or
es

 F
ís

ic
os

 

Proteção do 
solo 

• Aumentar a Proteção do solo  

• Conter/evitar a contaminação do solo  

• Minimizar o impacto provocado por 
resíduos   

• Densidade populacional;  

• Variação da área de RAN; 

• Variação da REN 

• Taxa de impermeabilização do solo 

• Produção de resíduos;  

• Valorização de resíduos;  

• Áreas com risco de inundação; 

Água 
superficial e 
subterrânea 

• Reduzir os níveis de poluição da água para 
níveis que não prejudiquem os sistemas 
Naturais  

• Promover o uso eficiente da água 

• Assegurar a proteção das linhas de água 

• Qualidade da água superficial e 
subterrânea;  

• Utilização de água, por setor, e 
proporção reutilizada;  

• Tratamento de águas residuais 

• Variação do número de iniciativas 
com vista à promoção do uso 
eficiente da água 

• Valorização de linhas de água (Km) 

Qualidade do 
Ar 

• Proteger a qualidade do Ar 

• Controlar as Emissões de GEE 

• Índice de Qualidade do Ar 

• Dias com parâmetros que excedam as 
normas da qualidade do ar 

• Emissão de poluentes atmosféricos 
NOx, SO2,COVNM e NH3 (T/Km2) 

• Quantidade de GEE 
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7.2.1. Situação existente  

PROTEÇÃO DO SOLO 

Densidade populacional 

De acordo com os dados dos Censos 2011, residem no Concelho de Valença, 14127 pessoas, numa área 

de 117,3 km2, perfazendo uma densidade populacional de 120,6 hab/km2, colocando o concelho no 

conjunto daqueles cuja densidade populacional é superior à média da sub-região estatística do Minho – 

Lima, sendo no entanto, inferior à média registada na Região do Norte. 

É de referir que o grau de ocupação do concelho de Valença determina realidades muito diferenciadas ao 

nível das freguesias que constituem o mesmo, como se pode verificar na tabela seguidamente 

apresentada. Com efeito, o eixo mais litoral do concelho correspondendo às freguesias de S. Pedro da 

Torre, Arão, Cristelo - Côvo, Valença e Ganfei, concentram em si a maioria da população do concelho, 

conforme se pode observar na tabela 16.  

Tabela 16 – Área, população e densidade populacional do concelho de Valença e respetivas freguesias, 2011. 

Freguesias População residente (n.º) Área (km2) 
Densidade Populacional 

(hab./km2) 

Arão 758 2,6 292,7 

Boivão 239 7,8 30,6 

Cerdal 1 693 20,9 81,0 

Cristelo-Côvo 965 3,7 260,8 

Fontoura 751 9,1 82,5 

Friestas 562 4,3 130,7 

Gandra 1 318 10,6 124,3 

Ganfei 1 296 9,4 137,9 

Gondomil 301 10 30,1 

FCD Domínios Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Fatores 
Físicos 

Energia 
• Redução do Consumo Energético 

• Aumento da Eficiência Energética 

• Consumo de eletricidade por 
consumidor 

• Variação do consumo de energia 
elétrico por tipo de consumo. 

• Produção de energia, a nível local, 
através de recursos renováveis  

• Número de edifícios com certificação 
energética 

Ruído 
• Assegurar a emissão de níveis de ruído que 

não perturbem a saúde humana e o bem-
estar das populações 

• Recetores sensíveis exposta níveis de 
ruído superiores aos valores máximos 
admissíveis 
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Freguesias População residente (n.º) Área (km2) 
Densidade Populacional 

(hab./km2) 

Sanfins 163 8,5 19,2 

S. Julião 363 5,5 66,0 

S. Pedro da Torre 1 267 4,3 294,7 

Silva 260 5,4 48,1 

Taião 153 8,7 17,6 

Valença 3 430 2,5 1372,0 

Verdoejo 608 3,8 160,0 

Concelho Total 14127 117,3 120,6 

Fonte: INE, Censos 2011. 

A freguesia de S. Pedro da Torre incluída na área do PUAEV é a segunda freguesia do município com 

maior densidade populacional. 

Variação da área de RAN 

A Reserva Agrícola Nacional ( RAN ), é o conjunto das áreas que, em virtude das suas características 

morfológicas, agroclimáticas e sociais, apresentam maiores potencialidades para a produção de bens 

agrícolas, formalizada com o objetivo de ‘defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola e 

garantir a sua afetação à agricultura de forma a contribuir para o pleno desenvolvimento da agricultura 

portuguesa e para o correto ordenamento do território’. 

Esta reserva foi criada pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, tendo este diploma sido alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro. Sendo que, presentemente o Regime Jurídico da RAN rege-

se pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março. 

A área afeta à RAN ocupa 166ha representa cerca de 22,9% da área total do PUAEV. 
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Figura 16 – Reserva Agrícola Nacional da área do Plano de Urbanização da área empresarial de Valença 
Fonte: Lugar do Plano, 2012 

 

Variação da REN 

A Reserva Ecológica Nacional (REN), criada pelo Decreto -Lei n.º 321/83, de 5 de julho, tem contribuído 

para proteger os recursos naturais, especialmente água e solo, para salvaguardar processos 

indispensáveis a uma boa gestão do território e para favorecer a conservação da natureza e da 

biodiversidade, componentes essenciais do suporte biofísico do nosso país. 

O atual regime jurídico da REN (DL n.º166/2008, 22 de agosto) prevê que a delimitação da REN ocorra 

em dois níveis: o nível estratégico, concretizado através das orientações estratégicas de âmbito nacional 

e regional, e o nível operativo, traduzido na elaboração a nível municipal de propostas de cartas de 

delimitação das áreas de REN com a indicação dos valores e riscos que justificam a sua integração. 

A carta de reserva ecológica do município de Valença foi republicada através do Aviso n.º 520/2014 de 13 

de janeiro de 2014, corrigindo algumas incorreções, algumas das quais ocorridas na área do PUAEV. 
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A área afeta à REN no limite do Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença respeita aos 

sistemas Leitos dos Cursos de Água, Áreas de Máxima Infiltração e Zonas Ameaçadas por Cheias, com 

uma área total de 161,6ha, que corresponde a 22,3% da área do Plano. 

 

 
 

Figura 17 – Reserva Ecológica Nacional da área do Plano de Urbanização da área empresarial de Valença 
Fonte: Lugar do Plano, 2014 

No decorrer dos trabalhos de elaboração do PUAEV, e face à formação da proposta de zonamento, 

nomeadamente das plataformas logísticas, a REN foi alvo de dois pedidos de exclusão, para os quais se 

propõe a construção da plataforma logística transfronteiriça de Valença (norte e sul), definida no Plano 
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Portugal Logístico e devidamente registado em Diário da República, designadamente através do Decreto-

Lei n.º 152/2008, de 5 de Agosto, com objetivo de reforçar a competitividade da economia e do papel de 

Portugal como plataforma logística no espaço europeu e mundial, junto da implantação de futuras 

infraestruturas rodoferroviárias, como é o caso da variante de ligação do nó sul da A3 do município de 

Valença a Monção e a Salvaterra de Miño já no território espanhol. 

 

Taxa de impermeabilização do solo 

Segundo a classificação da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, sigla 

de Food and Agriculture Organization), os solos do Plano de Urbanização da Área Empresarial de 

Valença correspondem a cambissolos. Estes podem-se classificar de moderadamente evoluídos, com 

uma profundidade que normalmente não ultrapassa os 50 cm, já com horizontes diferenciáveis. 

Os cambissolos, equivalem aos solos Litólicos derivados de granitos, com espessura diminuta efetiva, 

mas que no entanto apresentam um teor considerável em matéria orgânica nos horizontes superficiais, 

embora pouco definidos( Figura 18). 

Nos terrenos marginais às linhas de água, em situação de várzea ou de vales encaixados, a capacidade 

hídrica, textura e origem dos materiais permitem a formação de um grupo de solo consideravelmente mais 

rico e de extrema importância em termos de aptidão agrícola – os Aluvissolos. 

A zona de menor altitude ( baixo relevo ) é constituída por solos incipientes de aluvissolos modernos, dos 

quais se identificam areias, cascalheiras de praias e areias de dunas de elevada permeabilidade ( 

Teixeira, 1956 ). São solos não hidromórficos constituídos por depósitos recentes e estratificados de 

origem fluvial lacustre ou marinha, de calhaus, areias, limos e argila ( Cancela d’Abreu, 1977 ). 

 

Figura 18 - Extrato da Carta de Solos do Alto Minho (Atlas APA) 
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A distribuição do uso dos solos torna-se importante sendo que existem áreas de solo mais propícias para 

Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA) que trata da delimitação das diversas áreas 

de solos e respetiva classe de limitação ao nível de produtividade, aproveitamento, e outros fatores 

importantes ao uso do solo. 

 

Figura 19 - Extrato da Carta de Uso dos Solos do Alto Minho (Atlas APA) 

Grande parte da área do PU encontra-se na Classe F (solo sem capacidade de uso agrícola, mas com 

moderada capacidade de uso florestal) e na Classe A (solos evoluídos) incluídos na RAN. 

Relativamente às fontes de contaminação do solo, elas podem ser pontuais ou difusas. As principais 

fontes difusas de contaminação do solo são: rede viária e os campos agrícolas. As fontes pontuais são: 

os aglomerados (efluentes domésticos), as industrias (efluentes industriais) e depósitos de combustíveis. 

Considerando o uso atual do solo a taxa de impermeabilização do solo (considerando o uso urbano + vias 

rodoviárias) corresponde a 26,7%. 

Produção e Valorização de resíduos 

No que respeita aos resíduos, o aumento da produção de resíduos sólidos urbanos é particularmente 

preocupante nos países desenvolvidos, onde a melhoria das condições de vida promoveu o aumento do 

consumo.  

De acordo com o diploma que rege a gestão de resíduos em Portugal (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro), a necessidade de minimizar a produção de resíduos e de assegurar a sua gestão sustentável 

transformou-se numa questão de cidadania. Existe uma consciência cada vez mais clara de que a 

responsabilidade pela gestão dos resíduos deve ser partilhada pelo todo da coletividade: do produtor de 

um bem ao cidadão consumidor, do produtor do resíduo ao detentor, dos operadores de gestão às 

autoridades administrativas reguladoras. 

O concelho de Valença encontra-se inserido no sistema multimunicipal da Valorminho, Sistema Municipal 

do Vale do Minho, que tem por objetivo a valorização e o tratamento de resíduos sólidos urbanos. 
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De acordo com dados recolhidos pelo INE, em 2010, os resíduos urbanos recolhidos por habitante, em 

Valença, correspondiam a 548 kg/hab, sendo que a proporção de resíduos urbanos recolhidos 

seletivamente era apenas de 34 kg/hab, equivalente a 6 % dos resíduos urbanos recolhidos. 

 

Gráfico 1 - Resíduos recolhidos por habitante, no Continente e em Valença, em 2010 (INE). 
 

Da análise do gráfico anterior pode constatar-se que, de acordo com os dados de 2010, em Valença 

existe uma produção de Resíduos urbanos superior ao registado para Portugal continental, e existe uma 

menor recolha seletiva, em mais de 50%, desses resíduos. 

O município de Valença dispõe de 63 ecopontos para 14129 habitantes (2011), o que equivale a um rácio 

de 224 hab/ecoponto, valor bastante superior ao dos 500 habitantes/ecoponto recomendado pela 

Sociedade Ponto Verde, revelando uma grande disponibilidade de ecopontos distribuídos pelo concelho. 

Tabela 17 - Tipo e números de ecopontos existentes

Tipo de contentor Número 

Ecopontos sem pilhão 40 

Ecopontos com pilhão 22 

Vidrões 62 

Papelões 46 

Embalões 43 

Pilhões 22 

                Fonte: www.cm-valença.pt 
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No quadro seguinte encontra-se as quantidades de resíduos recolhidos e o destino dos mesmos, para o 

período 2006-2010, no concelho de Valença.  

Tabela 18 - Quantidade em toneladas de resíduos urbanos recolhidos e tipo de destino. 

Ano 

Resíduos urbanos recolhidos (t) 

Total Aterro Valorização energética Valorização orgânica Reciclagem 

2010 7 827 7 339 0 0 488 

2009 7 880 7 434 0 0 446 

2008 7 854 7 459 0 0 395 

2007 7 198 6 878 0 0 320 

2006 7 451 7 116 0 0 335 

Fonte: INE 

Relativamente o destino dos resíduos é de dois tipos – deposição em aterro sanitário e reciclagem. Os 

dados revelam que a reciclagem em 2006, apresentava uma representatividade muito baixa, atingindo no 

6,2% do total de resíduos urbanos recolhidos, em 2009. 

A separação de resíduos é um hábito que tem que ser incutido na população, através de campanhas e 

ações de sensibilização para a temática da política dos 3R´s. Estas campanhas de sensibilização são 

dirigidas, na sua maioria, para as camadas mais jovens da população pelo que ainda não se prevê um 

aumento significativo da taxa de valorização de resíduos nos próximos anos. 

 

Áreas com risco de inundação 

Relativamente ao risco de inundações e de cheias, de acordo com o PBHR Minho, verifica-se que os 

concelhos de Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença, nas freguesias de Seixas, Lanhelas e Vilar de 

Mouros correspondem às zonas nas quais se verificam as situações de risco de inundação. 

No que diz respeito ao controlo das cheias verificadas no rio Minho, não é possível um controlo da sua 

magnitude através de obras hidráulicas existentes. O aproveitamento hidráulico espanhol situado 

imediatamente a montante do início do troço internacional do rio, a barragem de Frieira, possui uma 

capacidade de armazenamento muito reduzida quando comparada com as afluências médias anuais 

nesta secção, não exercendo, por isso, influência na laminagem de cheias. No troço de fronteira não 

existem aproveitamentos hidráulicos (PBHR Minho). 

As zonas ameaçadas por cheias estão classificadas na planta da Reserva Ecológica Nacional em vigor, e 

correspondem a 24,8 ha, cerca de 3,3% da área do plano e corresponde as bacias hidrográficas das 

ribeiras de Pedreira e Formigosa. 
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Figura 20 – Identificação das zonas ameaçadas por cheia na área do PUAEV. 
Fonte: Lugar do Plano, 2012 

No âmbito do estudo prévio da “Plataforma Logística de Valença” foram desenvolvidos estudos 

preliminares de hidrologia e hidráulica pela empresa Prospetiva, S.A., estes estudos identificaram existir 

alguma incerteza no que diz respeito à exata definição da área inundável na zona interior da Plataforma 

Logística Sul. 

Na planta de condicionantes, a área inundável é limitada na zona da plataforma pela curva de nível de 

cota 10 m, conforme representado na figura seguinte. 



Relatório Ambiental Preliminar | Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 

Câmara municipal de Valença | lugar do plano, gestão do território e cultura 77 
 

   

 

Figura 21 – Definição da área inundável segundo o PDM de Valença. 
Fonte: Prospetiva, 2011. 

No entanto, de acordo com a cartografia homologada utilizada para elaboração do presente plano, a 

configuração da curva de nível de cota 10 m apresenta um traçado bastante diferente do da cartografia do 

PDM, pelo que a área inundável nesta zona, deverá tomar a forma apresentada na figura seguinte. 

 

Figura 22 – Definição da área inundável segundo a cartografia do PUAEV. 
Fonte: Prospetiva, 2011. 
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ÁGUA SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL 

 

Qualidade da água superficial e subterrânea 

Este indicador pretende avaliar a qualidade da água dos cursos de água superficiais, albufeiras e 

aquíferos da região, de acordo com os parâmetros legislados a nível nacional e comunitário, tendo em 

vista diferentes usos, incluindo os mais restritivos (e.g. consumo humano).  

A degradação da qualidade do meio hídrico impede a boa utilização do recurso, bem como conduz a 

perturbações potenciais dos ecossistemas associados, tendo assim implicações de caráter ambiental, 

social e económico. A contaminação de água destinada ao abastecimento público coloca sérios riscos 

para a saúde pública. 

Águas Superficiais 

A área em estudo insere-se na Bacia Hidrográfica do Rio Minho (PBHR Minho). De acordo com o PBHR 

Minho, este rio internacional partilhado por Portugal e Espanha, nasce em Espanha, na Serra de Meira a 

uma altitude de 750 m e desagua em Portugal, no oceano atlântico, frente a Caminha e La Guardia, após 

um percurso de 300 km, dos quais 230 situam-se em Espanha, servindo os restantes 70 km de fronteira 

entre os dois países. Os limites da bacia são: a sul a bacia do rio Lima e as ribeiras da costa atlântica, a 

sudeste a bacia do Douro e a norte as bacias hidrográficas da costa norte de Espanha. A parte 

portuguesa da bacia hidrográfica do rio Minho localiza-se no extremo noroeste de Portugal, entre as 

coordenadas 41º45’ e 43º40’ de latitude N e 6º10’ e 8º55’ de longitude W. 

A precipitação anual da área da Bacia apresenta um valor médio de 1945,5 mm. Em ano médio, a 

precipitação mensal ponderada varia entre os 32,3 mm em julho e os 266,5 mm em dezembro. Em termos 

de evapotranspiração potencial, obtiveram-se valores médios anuais de 1100,6 mm (PBHR Minho). 

A rede hidrográfica caracteriza-se pela existência de duas linhas de água principais, o rio Minho 

propriamente dito e o rio Sil, sendo este o maior afluente do rio Minho. O rio Sil nasce na serra de 

Jistreda, que faz parte da Cordilheira Cantábrica, a cerca de 1500 m de altitude. Corre ao longo de 226 

km, até confluir com o rio Minho cerca de 70 km a montante do início do troço internacional. Em Portugal, 

os principais afluentes são, de montante para jusante: Trancoso, Mouro, Gadanha e Coura (PBHR 

Minho). 
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Figura 23 - Rede Hidrográfica do Rio Minho, localização do rio Minho (seus afluentes) e de Valença 
Fonte: (Imagem adaptada do INAG – Atlas da Água, 2005). 

 

O concelho de Valença faz parte dos principais núcleos urbanos inseridos na Bacia, juntamente com 

outros cinco concelhos pertencentes ao distrito de Viana do Castelo: Caminha, Monção, Melgaço, Vila 

Nova de Cerveira e Paredes de Coura. 

No que diz respeito à área do Concelho de Valença, o Rio Minho é o ponto de confluência de três bacias 

hidrográficas: duas ribeiras na zona oeste do Concelho, Ribeira das Ínsuas e Ribeira da Veiga de Mira e 

de um rio localizado a Este, Rio Manco. A bacia hidrográfica da Ribeira da Veiga de Cima é a que 

apresenta maior área de drenagem, que proporcionalmente ao seu comprimento a torna pouco alongada. 

A Ribeira de Ínsuas e o Rio Manco apresentam áreas de drenagem significativamente mais pequenas e 

alongadas. 

A qualidade da água do curso principal do rio Minho e dos seus principais afluentes portugueses é 

aceitável. De acordo com o PBHR Minho, observa-se uma tendência geral de degradação da qualidade 

de água de montante para jusante, localizando-se os maiores problemas a jusante da entrada do rio 

Louro. Os problemas de contaminação mais graves incluem contaminação fecal, baixo pH, azoto 

amoniacal e oxigénio dissolvido. Existem ainda problemas de crescimento acelerado de algas 

(eutrofização) no troço de montante do rio Minho, junto à fronteira com Espanha. 
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Os concelhos da Bacia Hidrográfica do Rio Minho que mais contribuem para a carga total gerada de 

origem doméstica são Monção e Valença, os mais populosos. 

Em Valença existe uma Estação Meteorológica e uma Estação de Qualidade.  

De acordo com o INAG, a classificação da qualidade da água para usos múltiplos permite obter 

informação sobre os usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água classificada. 

Assim, são consideradas cinco classes de classificação da qualidade da água, conforme descrito no 

Tabela 19. 

Tabela 19- Cinco classes de Classificação da qualidade da água, de acordo com o INAG  

Classe Nível de Qualidade 

A- Excelente 
Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente as utilizações 
mais exigentes em termos de qualidade. 

B - Boa 
Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer potencialmente todas 
as utilizações. 

C - Razoável 
Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de água potável 
após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com 
reprodução aleatória; apta para o recreio, mas sem contacto direto. 

D - Má 
Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e navegação. A 
vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória. 

E - Muito Má Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 

 

Fonte: Adaptado do Instituto Nacional da Água, 2008 

Em 2011, a Estação de Qualidade de Valença apresentou uma classificação “B”, equivalente a “Boa”, 

sendo os parâmetros responsáveis por essa classificação os Nitratos e Carência bioquímica de oxigénio. 

A análise do gráfico 2 permite concluir que, ao longo dos últimos anos, a qualidade da água da estação 

de Valença apresentou uma variação de “Razoável” a “Boa”. 

Tabela 20 – Evolução da qualidade da água na estação de Valença nos últimos 6 anos. 

Ano Classificação Parâmetros Responsáveis 

2011 B - Boa Nitratos e Carência bioquímica de oxigénio 
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Ano Classificação Parâmetros Responsáveis 

2010 B - Boa Nitratos 

2009 C - Razoável Estreptococos fecais 

2008 D - Má Coliformes totais 

2007 D - Má Coliformes totais 

2006 C - Razoável Coliformes totais e Coliformes fecais 

 

 

Gráfico 2 - Evolução da classificação da qualidade das águas na Estação de Qualidade de Valença, no rio Minho, 
entre 1995 e 2007 

Fonte: INAG 

De referir que, ao longo dos últimos anos, os parâmetros responsáveis pela classificação “Má” foram os 

coliformes fecais (em 2001, 2004, 2005 e 2006) e os coliformes totais (em todos os anos, desde 1995 até 

2008). 

De acordo com o PBHR Minho, a contaminação fecal no rio Minho aumenta à medida que se caminha de 

montante para jusante, em particular a estação de Valença, o que deverá resultar da entrada do rio Louro, 

a menos de 1 km a montante. O rio Louro drena importantes aglomerados, dos quais se destaca o 

polígono industrial de Porriños e a localidade de Tuy, não existindo qualquer sistema de tratamento em 

funcionamento, em curso. As águas superficiais apresentam troços poluídos a muito poluídos, cuja 

qualidade terá de ser melhorada. Os troços de linha de água com pior qualidade correspondem ao rio 

Coura, rio Gadanha e rio Minho entre Monção e Valença. 

Segundo informação disponibilizada pela ARH Norte, a rede de amostragem de águas superficiais, 

apresenta 2 locais de monitorização, nas Ribeiras de Ínsuas e da Veiga de Mira, cuja localização se 

apresenta na figura seguinte. 
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Figura 24 - Rede de amostragem de águas superficiais RH1 no concelho de Valença 
Fonte: (ARH Norte). 

Da informação contida no Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Minho e Lima (Anexo III – Fichas de 

massa de água - 2011) as ribeiras apresentam um estado físico-químico Bom, mas um estado biológico 

Medíocre. A classificação anterior é devida à poluição difusa devido a más práticas agrícolas, 

nomeadamente na Veiga de Mira. 

A água subterrânea constitui um importante recurso natural, imprescindível para a vida e integridade dos 

ecossistemas. Desempenham um papel fundamental tanto no abastecimento das populações como para 

a agricultura e indústria 

A massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Minho inclui a bacia 

hidrográfica do rio Minho e uma pequena faixa costeira a Norte do rio Âncora. Os estratos geológicos que 

cobrem a sua área de drenagem encontram-se divididos pelo cisalhamento dúctil de Vigo-Régua, que tem 

orientação Varisca (NW-SE a N-S), e que cruza quase perpendicularmente a neo-tectónica Alpina 

dominante (ENE-WSW a NESW). A Oeste do cisalhamento afloram terrenos para-autóctones, de idade 

Câmbrica a Silúrica, intensamente metamorfizados e intrudidos por granitos; a Este do cisalhamento 

afloram maciços granitoides autóctones ou para-autóctones, ocorrendo como exceção a mancha alóctone 

de Valença. Além das rochas metamórficas e ígneas também afloram formações sedimentares como 

conglomerados, terraços fluviais, depósitos aluvionares e areais de duna. Na área abrangida por esta 

massa de água não estão identificados sistemas aquíferos diferenciados, contudo encontram-se 

identificadas onze áreas com características hidrogeológicas de interesse, que têm potencialidade para 

satisfazer abastecimentos de caráter local alargado ou pequenos abastecimentos locais. 
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Tabela 21 – Caracterização geral da massa de águas subterrâneas – Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Minho (PTA0x1RH1) 

Sistemas aquífero / Aquífero Maciço Antigo Indiferenciado 

Coordenadas do centróide X = -31 926,322; Y = 256 092,715 

Coordenadas máximas e mínimas 
Xmáx = 3 015,711; Xmin = -62 200,119; 

Ymáx = 276 077,335; Ymin = 223 044,073 

Dimensão 939,120 km2 

Área de recarga 939,120 km2 

Precipitação média anual 2 010 mm/ano 

Disponibilidade hídrica subterrânea anual 94,31 hm3/ano 

Fonte: PGRHML-RH1, 2012. 

Segundo Cunha et al. (1980) e no que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, o concelho 

apresenta uma produtividade baixa (volume diário médio de água que pode ser extraído por unidade 

dessa formação) inferior a 50 m3/dia.Km2, uma vez que as rochas graníticas apresentam baixa 

permeabilidade. 

No que diz respeito às origens de água subterrâneas, tendo em consideração o PGBH Minho e Lima em 

termos globais, e com base nos dados disponíveis, as águas subterrâneas das formações geológicas 

presentes na bacia hidrográfica do rio Minho apresentam boa qualidade. 

 

Utilização de água, por setor, e proporção reutilizada 

O consumo de água por habitante em 2005 foi de 55 m3/hab., valor superior ao apurado para o Minho-

Lima (92 m3/hab.) e Região Norte (42 m3/hab.), mas inferior ao valor para Portugal Continental (59 

m3/hab.).  

Tabela 22 - Consumo de água por habitante no período compreendido entre 2001 e 2005. 

Área geográfica 2001 2002 2003 2004 2005 

Continente  60 62 62 60 59 

Norte 43 44 42 41 42 

Minho-Lima 37 41 40 41 42 

Valença 52 52 52 54 55 

  Fonte: www.ine.pt; Última atualização dos dados: 30 de dezembro de 2010. 

Ao nível da capitação do consumo de água este valor, entre 2001 e 2005, aumentou cerca de 6%. 
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Tabela 23 - Consumo de água abastecida pela rede pública (milhares de m³) por tipologia, em Valença, no 
período compreendido entre 2001 e 2005. 

Anos Total 

Residencial e Serviços Industrial Outros(*) 

Total % Total % Total % 

2005 782 659 84 119 15,5 4 O,5 

2004 769 653 85 112 14,5 4 0,5 

2003 730 600 82 130 18 - - 

(*) Inclui os tipos de consumos não previstos nas rubricas anteriores (segurança contra incêndios, lavagem de ruas, rega etc.); Fonte: 

Anuários Estatísticos da Região Norte 2004,2005,2006. 

Relativamente ao consumo de água por tipologia, a análise do quadro anterior, possibilita concluir que 

o setor domestico e dos serviços são os maiores consumidores de água com uma taxa de consumo de 

cerca de 84%, verifica-se ainda que o consumo industrial tem vindo a diminuir, apresentando em 2005 um 

consumo de 119 milhares de m³. 

No que respeita às necessidades totais de água da bacia, a sua repartição por tipo de utilizador (rega, 

indústria, pecuária e doméstica), em Valença, encontra-se descrita na Tabela 24. 

Tabela 24 - Repartição das necessidades anuais de água em Valença, por tipo de utilizador (PBHRM) 

Concelho Rega (m3) Indústria (m3) Pecuária (m3) Doméstica (m3) 

Valença 5 470 600 109 696 76 530 1 035 977 

Fonte: PDM-Valença 

Como se pode verificar pela análise da tabela 23, cerca de 81% das necessidades correspondem à rega, 

e cerca de 15% corresponde ao abastecimento doméstico, e apenas 1% corresponde às necessidades de 

água para a indústria, e 1% à pecuária. 

A reutilização da água tratada ocorre quando os efluentes, após tratados, são encaminhados diretamente 

de seu ponto de descarga até o local da reutilização, não sendo descarregados no meio ambiente. E a 

reutilização com maior ocorrência, destina-se a uso em indústria ou irrigação de espaços verdes 

Segundo informação fornecida não existem medidas a nível municipal para a reutilização da água tratada. 

Tratamento de águas residuais 

Em Valença os serviços de drenagem e tratamento de águas residuais são efetuados pelas Águas do 

Noroeste. 

A Águas do Noroeste, no âmbito da exploração das estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 

realiza um programa de monitorização analítica, quer para efeitos de controlo dos processos de 

tratamento, quer para efeitos da verificação da conformidade da água tratada com as normas de 

descarga. 

O concelho de Valença apresentava, em 2009, uma cobertura de 67% de população servida por ETAR 

(INE). 
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Tabela 25 – Quantidade de águas residuais drenadas e tratadas no concelho de Valença 2005 e 2009 

Anos 

Drenagem [m3(milhares)] Tratamento [m3(milhares)] 

Total Residencial e Serviços Industrial Águas Residuais Tratadas 

2009 627 586 41 627 

2005 400 300 100 400 

Fonte: INE 

Verifica-se que a maior parte das águas contabilizada no sistema de drenagem é de origem doméstica e 

de serviços. A quantidade de água residual drenada de origem industrial é pouco significativa. Verifica-se 

igualmente em 2005 e 2009 toda a água residual que foi drenada foi tratada. 

As águas residuais das freguesias abrangidas pelo plano são tratadas todas em ETAR`s, respetivamente 

na ETAR de Cristelo Côvo no caso das freguesias de Arão, Cerdal e Gandra. E na ETAR de Campos no 

caso da freguesia de S. Pedro da Torre. 

A Etar de Cristelo Côvo trata as águas residuais do parque empresarial de Valença. 

Todas as ETAR`s pertencem as Águas do Noroeste, responsável pelo sistema de drenagem e 

Tratamento de águas residuais em Alta do município. 

No concelho de Valença vigora o “ Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Valença”, que estabelece os critérios de 

admissibilidade das águas residuais no sistema de drenagem municipal, definindo que “O lançamento das 

águas residuais domésticas e industriais permitido na rede de coletores deve, em qualquer caso, 

obedecer às normas gerais de descarga exigidas para as águas residuais domésticas” (artigo 76º) 

Atualmente no Concelho de Valença, e segundo os dados dos Censos de 2011, 53,6% dos alojamentos 

familiares de residência habitual encontram-se ligados à rede pública de drenagem de águas residuais, os 

restantes 46,4% encontra-se ligados a sistemas particular de drenagem de águas residuais ou outros 

casos. 

Nas freguesias abrangidas pelo plano a freguesia do Cerdal apresenta somente 18,9% dos alojamentos 

ocupados como residência habitual, ligados à rede pública de drenagem de águas residuais. A freguesia 

da Gandra apresenta também uma taxa de ligação inferior a taxa de ligação do município, na ordem dos 

52,2%. 
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Tabela 26 – Alojamentos ocupados como residência habitual, segundo a existência de Drenagem de Águas 

Unidade Geográfica Total 

Ligado à rede pública de drenagem de 

águas residuais 

Ligado a sistema particular de drenagem 

de águas residuais ou outros casos 

Nº % Nº % 

Valença - Concelho 5210 2790 53,6 2420 46,4 

Arão 296 219 74,0 77 26,0 

Cerdal 594 112 18,9 482 81,1 

Gandra 471 246 52,2 225 47,8 

S. Pedro da Torre 469 396 84,4 73 15,6 

 

Não há registo de medidas para a promoção do uso eficiente da água a nível municipal, nem de a 

valorização das linhas de água presentes na área do plano. 
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QUALIDADE DO AR 

Índice de Qualidade do Ar 

A qualidade do ar é uma componente relevante do ambiente, determinante para a saúde pública e para o 

equilíbrio dos ecossistemas. Os efeitos negativos resultantes da deterioração da qualidade do ar 

repercutem-se negativamente na saúde pública e no bem-estar das populações, exercendo também uma 

influência nefasta na fauna, flora e até no património construído. 

A estação Senhora do Minho, localizada a 777 m de altitude, faz parte da Rede de Medida da Qualidade 

do Ar da Região Norte, pertence à zona do Norte Litoral, localizada em Viana do castelo, e é a que se 

encontra a uma menor distância do concelho de Valença. Apresenta como coordenadas geográficas 

WGS84, uma latitude de 041º48’13’’ e uma longitude de 008º41’64’’. 

Em 2005, com o início de funcionamento da estação de Senhora do Minho, foram obtidos pela primeira 

vez dados de qualidade do ar em contínuo nessa estação. Todas as estações de medição estão 

equipadas com analisadores automáticos que permitem a monitorização em contínuo de vários poluentes. 

A figura 25 inclui uma representação das Zonas e Aglomerações da Região Norte e a localização das 

estações de monitorização, nomeadamente a estação de Senhora do Minho. 

 

Figura 25 - Representação das Zonas e Aglomerações da Região Norte e localização das estações de 
monitorização 

Fonte: CCDRN 

A estação Senhora do Minho está em funcionamento desde 11 de março de 2005 e os parâmetros 

monitorizados são o Dióxido de Azoto (NO2), o Ozono (O3), o Dióxido de Enxofre (SO2), as Partículas 

<10µm (PM10) e as Partículas <2,5 µm (PM2,5). Na Tabela 15 apresenta-se uma caracterização mais 

pormenorizada da estação da Rede de Medida da Qualidade do Ar da estação da Senhora do Minho, 

nomeadamente a Zona, Aglomeração e concelho a que pertencem, poluentes medidos, data de início de 

funcionamento, tipo de ambiente em que estão inseridas e influência em termos de emissões a que estão 

sujeitas. 
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Tabela 27 - Caracterização da estação de monitorização da Rede de Medida da Qualidade do Ar da Srª do Minho 

Zona Concelho Estação 
Tipo de 

Ambiente 
Tipo de 

influência 
Data 
início 

NO2 SO2 PM10 PM2,5 O3 

Norte 
Litoral 

Viana do 
Castelo 

Srª do 
Minho 

Rural Fundo 
Março 
2005 

x x x x x 

 

O índice de qualidade do ar (IQAr) de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para 

cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim 

determinados são comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores 

sendo os poluentes com concentração mais elevada responsáveis pelo índice (www.qualar.org). 

No quadro seguinte são apresentados os conselhos de saúde em função IQAr, mencionando também as 

condições meteorológicas normalmente associadas. 

Tabela 28 - Índice de qualidade do ar e concelhos de saúde. 

Índice Tempo Conselhos de Saúde 

Mau 

Anticiclone com vento fraco; 

Estabilidade prolongada; 

Depressão do norte de África com uma 
corrente de SE no continente 
transportando poeiras do deserto; 

Ozono: forte radiação / tempo quente 
contínuo. 

Todos os adultos devem evitar esforços 
físicos ao ar livre. Os grupos sensíveis 
(crianças, idosos e indivíduos com 
problemas respiratórios) deverão 
permanecer em casa com as janelas 
fechadas e utilizando de preferência 
sistemas apropriados de 
circulação/refrigeração do ar. 

Fraco 

Anticiclone com vento fraco; 

Situações de transição do estado do 
tempo; 

Estabilidade; 

Depressão do norte de África com uma 
corrente de SE no continente 
transportando poeiras do deserto; 

Ozono: forte radiação / temperaturas 
elevadas associadas a dias de céu limpo. 

As pessoas sensíveis (crianças, idosos e 
indivíduos com problemas respiratórios) 
devem evitar atividades físicas intensas 
ao ar livre. Os doentes do foro 
respiratório e cardiovascular devem 
ainda respeitar escrupulosamente os 
tratamentos médicos em curso ou 
recorrer a cuidados médicos extra, em 
caso de agravamento de sintomas. A 
população em geral deve evitar a 
exposição a outros fatores de risco, tais 
como o fumo do tabaco e a exposição a 
produtos irritantes contendo solventes na 
sua composição. 

Médio 
Diversas situações meteorológicas com 
características de tempo agradáveis. 

As pessoas muito sensíveis, 
nomeadamente crianças e idosos com 
doenças respiratórias devem limitar as 
atividades ao ar livre. 

Bom 

Passagem de frentes com atividade 
moderada; 

Outras situações meteorológicas com 
ventos moderados. 

Nenhuns 

Muito Bom 

Vento moderado a forte 

- Temperaturas frescas; 

- Ocorrência de precipitação; 

Passagem de frentes com atividade 
moderada. 

Nenhuns 
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Analisando o índice de qualidade do ar (figura 26) da zona de qualidade do ar Zona Norte Litoral, 

verificamos que o índice que se registou em maior número de dias na região, nos anos 2009 e 2010, foi o 

BOM. 

 

 

 

 

Figura 26 – Índices de qualidade do ar registado na zona Norte Litoral, nos anos de 2009 e 2010. 

 

Dias com parâmetros que excedam as normas da qualidade do ar 

A capacidade de regeneração da atmosfera reduz-se consideravelmente à medida que o quantitativo de 

emissões de poluentes cresce exponencialmente, com a industrialização e com o aumento do número de 

veículos automóveis no planeta. 

Os efeitos dos diferentes poluentes atmosféricos na saúde traduzem-se no aparecimento ou agravamento 

de doenças respiratórias e cardiovasculares, particularmente em populações sensíveis como crianças, 

idosos e indivíduos com problemas respiratórios. 

No quadro seguinte resumem-se os efeitos na saúde humana e no meio ambiente provocados por alguns 

poluentes atmosféricos. 
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Tabela 29 - Principais fontes e efeitos na saúde humana e no ambiente dos poluentes atmosféricos abrangidos 

pelo DL n.º 102/2010. 

Poluente Caracteristicas Fontes emissoras Efeitos na saúde humana e no ambiente 

CO  

(monóxido 
de carbono) 

Incolor e inodoro. 
Tráfego. 

Indústrias. 

Reduz a capacidade de transporte de oxigénio até aos 
tecidos vitais pelo sangue, afetando os sistemas 
cardiovasculares e nervoso. Em concentrações extremas 
pode provocar a morte por envenenamento. 

Em concentrações mais baixas pode ser gravoso para 
indivíduos com problemas cardiovasculares e reduz o 
desempenho desportivo. Concentrações elevadas podem 
causar sintomas como dores de cabeça, tonturas e fadiga. 

NO2  

(dióxido de 
azoto) 

Castanho claro. 

Tráfego. 

Indústrias (resulta da 
queima de combustíveis a 
temperaturas mais ou 
menos elevadas). 

Concentrações elevadas podem provocar problemas do 
foro respiratório, principalmente em crianças, tais como 
asma ou tosse convulsa. 

É um poluente acidificante, que pode contribuir para a 
formação de chuvas ácidas, as quais acidificam os meios 
naturais e atacam quimicamente algumas estruturas (por 
exemplo, os metais) e os tecidos vegetais. 

SO2 

(dióxido de 
enxofre) 

Incolor e inodoro em 
baixas concentrações. 

Cheiro intenso em 
concentrações elevadas 

Indústrias (indústria 
química, pasta de papel, 
refinarias e caldeiras que 
utilizem combustível com 
alto teor de enxofre, 
como por exemplo, o 
fuelóleo). 

Os seus efeitos encontram-se associados a doenças 
respiratórias (bronquite crónica ou asma) e 
cardiovasculares. 

É um dos gases que contribui para as chuvas ácidas, que 
têm como consequência a acidificação dos meios naturais 
ou a corrosão de materiais metálicos. 

PM10  

(partículas) 

As de origem mineral 
apresentam-se na forma 
sólida. 

As de origem orgânica 
resultam de 
condensação. 

Tráfego. 

Indústrias. 

Obras de construção civil. 

Atividades agrícolas. 

As partículas microscópicas podem afetar a atividade 
respiratória, em especial da população de risco, como as 
crianças e idosos, bem como daqueles que sofrem de 
doenças cardiovasculares e pulmonares. 

O nível de risco depende do tamanho das partículas e da 
sua toxicidade. As partículas em suspensão também 
afetam o coberto vegetal e reduzem a visibilidade. 

O3  

(ozono) 

Incolor e poderoso 
oxidante. 

Ao nível do solo resulta de 
reações químicas entre 
óxidos de azoto e os 
compostos orgânicos 
voláteis na presença de 
luz solar e de 
temperaturas elevadas. 

A oxidação do ozono troposférico provoca irritações do 
trato respiratório, causando dificuldades respiratórias, 
inflamações brônquicas ou tosse. Estes efeitos fazem 
sentir-se especialmente em grupos sensíveis, como as 
crianças, idosos, doentes cardiovasculares e do foro 
respiratório. 

O ozono é o principal constituinte do smog fotoquímico 
(mistura de nevoeiro e poluição). A exposição a níveis 
baixos deste poluente pode reduzir as funções 
pulmonares, originando dores no peito, tosse, náuseas e 
congestão pulmonar. A destruição das produções 
agrícolas e das árvores são outra das suas consequências. 

C6H6  

(benzeno) 

Incolor e altamente 
inflamável. 

Evapora-se rapidamente. 

Tráfego. 

Indústrias. 

Quando inalados os vapores causam tonturas, dores de 
cabeça e até inconsciência, afeta principalmente o 
fígado, a placenta e a medula óssea. Provoca doenças 
como a leucemia, cancro da pele e do pulmão. 

A estação de medição de qualidade do ar que mede a qualidade do ar da região Norte Litoral, mais 

próxima onde se encontra Valença é a estação de Senhora do Minho-Viana do Castelo, caracteriza-se 

por ser do tipo Rural Regional de Fundo. 
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Tabela 30 - Número de excedências para os parâmetros de qualidade do ar, na estação de Senhora do Minho, nos 

anos de 2009 e 2010. 

Designação 
Valor Ref. 

(µg/m3) 

N.º de 
Excedências 

Permitidas 

(dias) 

N.º de Excedências 

2009 2010 

Ozono - Limiar de Alerta à população 240 - 0 0 

Ozono - Limiar de Informação à 
população 

180 
- 

0 0 

Ozono – Base Octo-horaria 

(proteção da Saúde Humana) 
120 25 1 3 

Dióxido de Enxofre - Alerta 500 - 0 0 

Dióxido de Azoto - Alerta 400 - 0 0 

Partículas <10µm 50 35 1 1 

Fonte: www.qualar.org 

Comparando as medições com os valores legislados, conclui-se que existe uma boa qualidade do ar 

ambiente na zona do norte litoral, à exceção das partículas que registaram algumas de excedências do 

valor de referência, mas cujo número foi claramente inferior as excedências permitidas (35 excedências). 

 

Emissão de poluentes atmosféricos NOx, SO2,COVNM e NH3 (T/Km2) 

Os principais focos de poluição atmosférica no concelho de Valença são o tráfego rodoviário e o 

funcionamento das unidades industriais. 

Tabela 31 - Emissões de Poluentes para o Concelho de Valença e Portugal em 2005-2009. 

Ano 
Emissões 

(ton/Km2) 
SOx NOX NH3 COVNM 

2009 

Valença 0,252 2,509 0,408 4,678 

Portugal 2,296 5,206 0,691 8,236 

2008 

Valença 0,060 2,188 0,391 3,885 

Portugal 3,413 5,415 0,831 8,853 

2007 

Valença 0,084 1,835 0,499 3,690 

Portugal 5,627 5,407 1,022 10,769 

2005 

Valença 0,143 2,459 0,576 4,493 

Portugal 5,866 6,198 1,174 11,205 

Fonte: APA 
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Refletindo sobre os dados da tabela anterior, verifica-se que no concelho de Valença as emissões de 

poluentes têm aumentado. O tipo de indústria que predomina no Concelho e a forma como se distribui 

pelo mesmo determina o tipo e quantidade de emissões de poluentes. O composto COVNM é o que 

apresenta maior emissão a nível do município, todos os compostos emitidos encontram-se abaixo da 

média nacional. 

 

Quantidade de GEE 

Em termos sectoriais, as emissões em Portugal de GEE em 2009 provinham grande parte do setor 

energético (73%), essencialmente da produção e transformação de energia (26,7%) e dos transportes 

(25,7%), conforme a figura seguinte. 

 

Figura 27 – Emissões sectoriais de GEE em 2009 por setor de atividade(Fonte APA,2011). 

Segundo os dados de alocação espacial de emissões disponibilizados pela APA, as emissões totais de 

Gases com Efeito de Estufa (GEE) por Km2, são apresentados no quadro seguinte. 

Tabela 32 - Emissões totais de GEE em t/km2. 

Valença 2005 2007 2008 2009 

CH4 5,366 4,782 4,965 4,917 

CO2 353,162 361,77 319,71 404,0 

N2O 0,156 0,147 0,120 0,119 

CO2 equivalente 514,204 507,762 461,175 544,147 

Fonte: APA 

O concelho de Valença emitiu 404,0 t.km2 de dióxido de carbono, 4,917 t.km2 de metano e 0,119 t.km2 de 

óxido de azoto em 2009.  
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Em 2009, a média nacional de emissão de CO2, CH4 e N2O, situou-se em 1183,0 t.km2, 11,859 t.km2 e 

0,259 t.km2 respetivamente, assim, o concelho de Valença contribuindo de uma forma pouco significativa 

nas emissões de gases de efeito de estufa. 

Os setores de atividade, em 2009, com maiores emissões de poluentes atmosféricos foram a, os 

transportes rodo/ferroviários, combustão na indústria e a deposição de resíduos no solo. Estes setores 

apresentam emissões superiores a 61 ton CO2eq/km2, dos quais se destaca os transportes 

rodo/ferroviários com 247, 251 ton CO2eq/km2. 

Tabela 33 – Distribuição das Emissões de GEE segundo o setor de atividade em 2009, no concelho de Valença. 

Setor 
CH4 

(CO2eq) 
CO2 

N2O 

(CO2eq) 

Total 

(CO2eq) 

Produção de Energia 0,027 1,644 12,394 14,064 

Combustão na Industria 0,142 0,893 79,020 80,055 

Pequenas Fontes de Combustão 3,637 0,965 41,896 46,497 

Processos industriais 0,020 0,000 26,380 26,400 

Emissões Fugitivas 1,968 0,000 0,345 2,314 

Uso de Solventes 0,000 0,000 1,814 1,814 

Transportes Rodo/Ferroviários 0,347 2,344 244,561 247,251 

Embarcações Nacionais  0,000 0,000 0,000 0,000 

Fontes Móveis (Fora de Estrada)  0,022 1,371 10,341 11,734 

Aviação Civil (LTO)  0,000 0,000 0,000 0,000 

Deposição de Resíduos no Solo  61,512 0,000 0,000 61,512 

Águas Residuais  26,152 6,087 0,000 32,239 

Incineração de Resíduos  0,004 0,112 0,010 0,126 

Pecuária  7,423 11,844 0,000 19,268 

Agricultura  1,893 13,169 0,000 15,063 

Resíduos Agrícolas  0,142 0,120 0,000 0,262 

Fontes Naturais  0,000 0,000 0,000 0,000 
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ENERGIA 

 

Consumo de eletricidade por consumidor 

A energia esta na base do funcionamento de qualquer sociedade atual, sendo por isso um fator de 

extrema importância na economia mundial. No entanto, este indicador está associado a diversos tipos de 

impactos ambientais, nomeadamente a emissões de poluentes para a atmosfera. Apesar dos esforços 

que se tem verificado para diminuir a dependência das fontes de energia não renováveis, o seu consumo 

continua em constante crescimento. 

Analisando a evolução do consumo energético por consumidor, no concelho de Valença, verifica-se 

que de 2005 para 2010 se registou um aumento de 18,6%. 

Tabela 34 - Evolução do consumo de energia elétrica por consumidor (KWh/consumidor), entre 2004 e 2010. 

Área 

geográfica 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Continente 7 670,1 7 809,1 7 919,6 7 778,1 7 714,9 7 967,3 

Norte 7 462,3 7 568,4 7 684,2 7 615,7 7 502,9 7 725,2 

Minho-Lima 5 854,7 5 994,8 6 124,7 6 218,3 6 332,7 6 698,6 

Valença 5 508,2 5 740,4 
6 168,5 

6238,2 6 205,8 6 533,2 

Fonte: INE e DGEG. 

 

Em 2010 consumo energético por consumidor foi de 6 533,2 kWh/cons. valor ligeiramente inferior ao valor 

médio da sub-região do Minho-Lima (6 698,6 kWh/cons.) e inferior em cerca de 18% do consumo de 

Portugal continental. 

Verificou-se igualmente a ocorrência de um ligeiro aumento do número de consumidores de energia 

elétrica, de 2005 para 2009, de 9242 para 9493 consumidores deste tipo de energia. 

 

Variação do consumo de energia elétrico por tipo de consumo 

No que diz respeito ao consumo de eletricidade, o doméstico, não-doméstico e o industrial, são de longe 

o tipo de consumo mais preponderante no consumo total (cerca de 92% em 2010). Todos os tipos de 

consumo à exceção da iluminação dos edifícios públicos apresentam uma tendência de aumento.  
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Tabela 35- Consumo de energia elétrica total e por tipo de consumos (KWh) entre 2001 e 2010 

Ano Total Doméstico Não doméstico Indústria Agricultura 
Iluminação das 
vias públicas 

Iluminação 
interior de 
edifícios do 

Estado 

Outros 

2010 62019224 18704139 30,2 19111685 30,8 19168054 30,9 439553 0,7 2769893 4,5 1825900 2,9 0 0,0 

2009 58831392 
17893542 

30,4 19739543 33,6 16138325 27,4 436276 0,7 2619865 4,5 2003841 3,4 0 0,0 

2008 58657710 
17036765 

29,0 21683801 37,0 15013688 25,6 520090 0,9 2614360 4,5 1789006 3,0 0 0,0 

2007 57699993 
17311169 

30,0 20857914 36,1 14987482 26,0 563296 1,0 2279486 4,0 1700646 2,9 0 0,0 

2006 53511964 
16426168 

30,7 18576932 34,7 14202511 26,5 432762 0,8 2122428 4,0 1751163 3,3 0 0,0 

2005 50907314 
16023584 

31,5 17275201 33,9 13314852 26,2 534641 1,1 2035616 4,0 1723420 3,4 0 0,0 

2004 48072764 
15269219 

31,8 15248372 31,7 13111932 27,3 442091 0,9 2307641 4,8 1693509 3,5 0 0,0 

2003 45738733 
14009259 

30,6 14626145 32,0 13235951 28,9 362653 0,8 1829785 4,0 1674940 3,7 0 0,0 

2002 44568313 
13186772 

29,6 14043192 31,5 13762473 30,9 321873 0,7 1703089 3,8 1550914 3,5 0 0,0 

2001 42189047 11849101 28,1 13846926 32,8 13051143 30,9 264236 0,6 1630009 3,9 1547632 3,7 0 0,0 

Fonte: INE 

Com a publicação da legislação relativa à Certificação Energética de Edifícios, nomeadamente o 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico em Edifícios (RCCTE) e Regulamento dos 

Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios (RSECE) , que impõem requisitos em projetos de 

novos edifícios e de grandes remodelações de forma a salvaguardar as condições de conforto térmico 

sem necessidades excessivas de energia, assim as intervenções no parque habitacional vão no sentido 

de promover a eficiência energética dos edifícios e a redução das emissões de GEE 

Produção de energia, a nível local, através de recursos renováveis 

Relativamente à produção de energia a partir de recursos renováveis, a informação bibliográfica 

presente na DGEG é referente apenas ao distrito de Viana do Castelo (não pormenoriza a informação ao 

nível concelhio).  

Assim, de uma forma geral, de acordo com o relatório de maio de 2013, produzido pela DGEG relativo à 

energia renovável, a produção de energia elétrica a partir de fontes de energia renovável (FER) está 

concentrada no Norte, principalmente nos distritos de Bragança, Viana do Castelo, Viseu, Coimbra, Vila 

Real e Braga (1000, 829, 777, 731, 627 e 614 MW). 

A Tabela 36 apresenta a evolução da energia elétrica produzida a partir de FER, em Portugal continental 

e no distrito de Viana do Castelo (excluindo a Energia Fotovoltaica). 

Tabela 36 - Evolução da energia elétrica produzida através de renováveis (GWh) em Portugal Continental e no 
distrito de Viana do Castelo (exclui miniprodução, microprodução e produção autónoma)) (DGEG) 

Anos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Continente 12 588 8 667 16 160 16 421 14 890 18 611 28 235 24 014 19 683 

Viana do 
Castelo 

721 507 1 253 1 232 1 407 1 906 2 709 1 832 1 667 
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A Tabela 37 apresenta a evolução da potência instalada total de renováveis, excluindo a grande hídrica e 

a fotovoltaica. 

Tabela 37 - Evolução da Potência Instalada total de renováveis, excluindo grande hídrica, miniprodução, 
microprodução e produção autónoma Portugal Continental 

Anos 2004 2005 2006 2007 
2008 

2009 2010 2011 2012 
Maio 
2013 

Total dos 
distritos 

5 562 6 264 6 959 7 719 8 331 8 977 9 379 10 277 10 478 10 744 

Viana do 
Castelo 

763 780 819 1 080 1 080 1 055 1 070 1 067 1 069 1 069 

 

A Tabela 38 apresenta a evolução da potência acumulada licenciada em Portugal continental e no distrito 

de Viana do Castelo. 

Tabela 38 - Evolução da potência acumulada licenciada por distrito 

Distritos 
Grande 
hídrica 

Eólica Total 

2010 2011 2012 
Maio 
2013 

2010 2011 2012 
Maio 
2013 

Total - 
Continente 

7 067 4 461 4 473 4 587 4 587 12 117 13 045 13 269 13 280 

Viana do Castelo 686 401 405 405 405 1 185 1 189 1 189 1 189 

 

Relativamente à produção de energia a partir de fontes renováveis, de acordo com SIDS (2009), “entre 

2002 e 2006 a produção de energia a partir de fontes renováveis registou um acréscimo de cerca de 26% 

que não sido suficiente para compensar o aumento da procura de energia no nosso país”. 

 

Número de edifícios com certificação energética 

Com a publicação da legislação relativa à Certificação Energética de Edifícios, nomeadamente o 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico em Edifícios (RCCTE) e Regulamento dos 

Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios (RSECE) , que impõem requisitos em projetos de 

novos edifícios e de grandes remodelações de forma a salvaguardar as condições de conforto térmico 

sem necessidades excessivas de energia, assim as intervenções no parque habitacional vão no sentido 

de promover a eficiência energética dos edifícios e a redução das emissões de GEE. 

Segundo dados do site da casa certificada, consultado em 30 de julho de 2013, até ao final de 2010 foram 

emitidos 324 certificados energéticos, destes 220 foram classificados de igual ou superior a B-, 

correspondendo a 67,9% dos edifícios certificados, e 36,1% forma classificados com A e A+. 

No concelho de Valença, em 2008 foram emitidos 84 certificados, em 2009 foram emitidos 95 e em 2010 

foram emitidos 145 certificados, estes resultados evidenciam o percurso que ainda há a percorrer nas 

questões energéticas, não só ao nível deste concelho mas em todo o território nacional. 
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Gráfico 3 – Total de certificados emitidos por classe energética(Fonte: casacertificada,2013). 

 

RUÍDO 

Recetores sensíveis expostos a níveis de ruído superiores aos valores máximos admissíveis 

No que respeita ao ambiente sonoro, o Regulamento Geral do Ruído (RGR) (Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro) estabelece o regime legal aplicável à prevenção e controlo da poluição sonora, determinando 

a necessidade dos planos municipais de ordenamento do território assegurem a qualidade do ambiente 

sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de 

ruído existentes e previstas. 

Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a classificação, 

a delimitação e a disciplina das denominadas zonas sensíveis e mistas. Os municípios devem acautelar, 

no âmbito das suas atribuições de ordenamento do território, a ocupação dos solos com usos suscetíveis 

de vir a determinar a classificação da área como sensível, verificada a proximidade de infraestruturas de 

transporte existentes e previstas. Os municípios devem elaborar mapas de ruído, para os indicadores 

Lden e Ln para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos PDM`s. 

Os Mapas de Ruído constituem uma ferramenta muito importante para prever e visualizar espacialmente 

os níveis sonoros de uma dada área, onde, nomeadamente, se identificam e catalogam fontes ruidosas e 

recetores expostos. Ainda, são um elemento fundamental para o apoio à decisão relativamente ao 

planeamento da ocupação e do uso de solo permitindo compatibilizar a localização de determinados 

serviços com as características ambientais do local. Por último, assumem um papel orientador 

relativamente à definição de prioridades para a adoção de medidas de mitigação de ruído. 

Pretende-se portanto integrar o fator ruído na tomada de decisão de forma a evitar a coexistência de usos 

do solo conflituosos e prevenir a exposição das populações a um fator de poluição que vem sendo um 

dos principais fatores de mal-estar da população, no que às temáticas ambientais diz respeito. 
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O objetivo fundamental é assegurar os seguintes limites de exposição (artigo 11.º do RGR)2: 

a) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior, superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

b) As zonas sensíveis na proximidade de grandes Infraestruturas de transporte existentes (em 1 de 

fevereiro de 2007) não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior, superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

c) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior, superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

Na elaboração do plano foram elaborados os mapas de ruído da situação atual, apresentados nas figuras 

seguintes. 

A principal fonte de ruído da área do Plano é o tráfego rodoviário, nomeadamente, o IP1, a A3, a EN 13 e 

a EN201. 

A exposição da população aos diferentes níveis sonoros elevados será maior quanto mais próximo das 

principais fontes de ruído os recetores sensíveis (o edifício habitacional, escolar, hospital ou similar ou 

espaço de lazer, com utilização humana) estiverem. 

Para uma classificação da área como zona mista, os recetores sensíveis presentes na área do plano 

estão, na sua maioria, expostos a níveis de ruído abaixo dos limites regulamentares aplicáveis (Lden-65 

dB(A) e Ln-55 dB(A)), somente 1% dos recetores sensíveis do plano de urbanização estão em locais com 

valores superiores aos definidos legalmente. 

No que diz respeito ao ruído industrial na situação de atual, os levantamentos de campo efetuados no 

âmbito na elaboração dos Mapas de Ruído permitiram verificar que não há impacto ruidoso relevante 

sobre recetores sensíveis. 

De acordo com o definido no artigo 8.º do RGR, as zonas sensíveis ou mistas (com ocupação) expostas a 

ruído ambiente exterior que exceda os valores limites devem ser objeto de Planos de Redução de Ruído, 

cuja elaboração é também da competência das autarquias locais. O n.º 2 do mesmo artigo estabelece que 

estes planos podem contemplar faseamento de medidas, mas devendo incidir prioritariamente sobre 

zonas sensíveis ou mistas expostas a níveis de ruído ambiente que excedam em mais de 5 dB(A) os 

respetivos limites. 

 

 

                                                   
2 Valores que podem variar consoante exista ou esteja projetada para a sua proximidade uma grande infraestrutura de transporte. 
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Figura 28 – Mapa de Ruído do Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença – Situação Atual (Ano 2011) – 

indicador sonoro Lden. 
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Figura 29 – Mapa de Ruído do Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença – Situação Atual (Ano 2011) – 

indicador sonoro Ln. 
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7.2.3. Análise SWOT 

A análise SWOT da Tabela 39 pretende efetuar um resumo das Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças associadas ao fator crítico Fatores Físicos, no âmbito da presente avaliação ambiental 

estratégica. 

Tabela 39 - Análise SWOT no âmbito dos Fatores Físicos 

Forças Fraquezas 

Toda a população do concelho é servida por sistemas de abastecimento de 
água e as freguesias englobadas no PU apresentam taxa de cobertura 
superior a 90%. 

Manutenção da população residente nas freguesias da área do plano. 

Diminuição do consumo de água no setor industrial. 

Boas acessibilidades. 

Boa qualidade do Rio Minho. 

Boa qualidade de ar. 

Boa rede de ecopontos. 

Área do plano servido por percursos pedestres. 

Emissões de gasosas inferiores à média nacional. 

Aumento da produção de energia a partir de recursos renováveis no 
distrito. 

Ausência de alternativas para a libertação do trafego de 
atravessamento (EN13) do núcleo urbano. 

Falta de estacionamento, de ordenamento de trânsito e de 
comodidade pedonal das estradas. 

Água Ribeira da Veiga da Mira e das Ínsuas de qualidade 
Medíocre. 

Poluição difusa devida às más práticas agrícolas. 

Somente 67% da população do concelho é servida por ETAR`s. 

Elevado número de alojamentos ligados a sistemas particulares 
de drenagem de águas residuais nas freguesias do Cerdal e da 
Gandra. 

Obsolescência das infraestruturas de abastecimento de água, de 
saneamento e de drenagem de águas pluviais. 

Aumento do consumo de água no setor residencial e serviços e 
consumo superior ao da Região Norte. 

Ausência de reutilização das águas residuais. 

População exposta a níveis de ruído superiores aos limites 
legais, ao longo da EN13 e junto ao IP1. 

Tendência de ocupação urbana ao longo das vias, com o 
consequente impacte na saúde pública ao nível do rudo e 
qualidade do ar. 

Produção de resíduos por habitante superior à média nacional. 

Baixa taxa de recolha seletiva de resíduos. 

Resíduos urbanos de recolha indiferenciada depositados em 
aterro, em detrimento da reciclagem e valorização orgânica ou 
energética. 

Valor elevado de perdas no sistema de abastecimento. 

Rede de Transportes Públicos insuficiente. 

Ocorrência de incêndios na área do plano. 

Aumento do consumo de energia elétrica por consumidor. 

Aumento da emissão de poluentes atmosféricos e de GEE. 

Reduzida certificação energética do edificado concelhio. 

Oportunidades Ameaças 

Linhas de água e respetivas margens incluídas na categoria de solo de 
espaços verdes. 

Proposta da ecopista com ligação entre a Plataforma Norte e Sul, a cidade 
e a EN13. 

Implementação de indústria e empresas ambientais. 

Construção de uma rede de gás natural na área do PUAEV. 

Aumentar taxa de cobertura da rede de saneamento e reduzir o número de 
alojamentos 

Reduzir a produção de resíduos e aumentar a recolha seletiva. 

Adotar medidas que conduzam ao aumento da eficiência energética 

Aprovação do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Minho e Lima. 

Implementação do Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética de 
Valença 

Aumento da poluição atmosférica e dos níveis de ruído. 

Os transportes rodo/ ferroviários é o setor de atividade que que 
apresenta maiores emissões gasosas. 

Possíveis depósitos ilegais de resíduos. 

Aumento da taxa de impermeabilização do solo. 

Artificialização das linhas de água. 

Risco de inundação. 

Ocupação de área de REN e RAN. 

Possível fonte de contaminação acidental dos recursos hídricos 
através do transporte de matérias perigosas. 

Potencial degradação da qualidade dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos devido à obsolescência das das 
infraestruturas de abastecimento de água, de saneamento e de 
drenagem de águas pluviais. 
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7.2.4. Análise tendencial na ausência do plano 

Pretende-se neste ponto proceder a uma abordagem da tendência de evolução do FCD Fatores Físicos 

no caso da ausência do PUAEV. 

A tendência de evolução da Proteção do Solo será no sentido da sua diminuição pelo povoamento 

disperso, pelo aumento da produção de resíduos e reduzida recolha seletiva e valorização e pela 

instalação de atividades económicas nas áreas industriais existentes. 

No que respeita à Água Superficial e Subterrânea existente do Plano deverá sofrer uma diminuição das 

suas características atuais. Este facto será decorrente do incremento de substância poluentes, 

provenientes do aumento da circulação automóvel (escorrências de águas pluviais) e do incremento de 

atividades económicas, com a ocorrência de derrames acidentais.   

No que respeita à Qualidade do AR é previsível um aumento das emissões atmosféricas, derivadas da 

instalação de novas atividades económicas, resultante da ocupação das áreas industriais já existentes. 

Por outro lado, o aumento do fluxo automóvel relacionado com a movimentação de pessoas e de bens 

contribuirá para a diminuição da qualidade do ar. 

No que respeita à Energia, a tendência de evolução em relação aos consumos energéticos no concelho é 

o aumento do consumo doméstico e a diminuição do consumo industrial. O surgimento de vários diplomas 

legais em matéria de sustentabilidade energética, com especial destaque para o PNAEE 2008-2015, 

poderá promover um decréscimo nos consumos registados no concelho de Valença. 

Em relação ao Ruído o aumento do fluxo automóvel relacionado com a movimentação de pessoas e de 

bens contribuirá para o aumento dos níveis sonoros, contudo a exposição dos recetores sensíveis a 

níveis sonoros excessivos será reduzida. 
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7.3. Ordenamento do Território 

7.3.1. Descrição do FCD e seus objetivos 

O objetivo da consideração deste FCD pretende-se com a análise da situação atual e das tendências 

identificáveis no horizonte do PUAEV, no que toca às necessidades de compatibilização do mesmo com 

os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e de adequar a qualificação do solo à evolução verificada 

no concelho. 

A análise constitui enquadramento para posterior avaliação da medida em que a concretização da 

estratégia proposta no PUAEV vai ao encontro das políticas ambientais e das estratégias definidas em 

planos de hierarquia superior e integra as condicionantes ao uso do solo previstas na legislação em vigor. 

No FCD – Ordenamento do Território irá atender-se aos efeitos da proposta de plano sobre o uso e 

ocupação do solo, sobre as infraestruturas existentes, sobre a mobilidade e acessibilidades e a sua 

compatibilização com os instrumentos de gestão territorial e condicionantes.  

A avaliação deste fator crítico pretende identificar os aspetos que as ações preconizadas na proposta do 

PUAEV poderão desenvolver e que poderão ter influência no ordenamento do território, e a melhor forma 

de promover a melhoria da qualidade de vida das populações locais. 

Para isso, identificaram-se critérios de avaliação e indicadores, que auxiliam o nível de pormenorização 

da análise que se pretende realizar – Tabela 40. 

Tabela 40 - Principais Indicadores do FCD – Ordenamento do Território 

FCD Critérios Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

O
rd

e
n
am

e
n
to

 d
o
 T

e
rr

it
ór

io
 

Infraestruturas 

(Abastecimento, 
saneamento, eletricidade 

e gás) 

• Assegurar uma boa cobertura e 
proximidade às redes de 
infraestruturas 

• Taxa de cobertura de 
infraestruturas (água, 
saneamento, eletricidade e 
gás) 

Instrumentos de Gestão 
Territorial 

• Garantir a compatibilização 
com os instrumentos de Gestão 
Territorial 

• Compatibilização com objetivos 
e metas dos IGT em vigor; 

• Compatibilização do PUAEV 
com o PDM em vigor; 

Uso do Solo 

• Disciplinar o uso do solo 

• Colmatação e nucleação do 
espaço Urbano 

• Fomentar o desenvolvimento 
sustentável, através da 
organização espacial do 
território 

• População Residente 

• Densidade Populacional 

• Solo Rural  

• Solo Urbano 

• Taxa de ocupação dos espaços 
de atividades económicas 

Mobilidade e 
Acessibilidades 

• Melhorar as acessibilidades 
externas e internas 

• Reduzir a necessidade de 
utilização do automóvel 

• Duração média dos movimentos 
pendulares. 

• Repartição modal (% de 
utilização do automóvel) 

• Cobertura da rede de 
transportes coletivos 

Qualidade de Vida • Melhorar a qualidade de vida 
da população 

• Número de equipamentos de 
utilização coletiva 

• Capitação dos espaços verdes 
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7.3.2. Situação existente.  

 

INFRAESTRUTURAS 

Rede de infraestruturas (água,saneamento,eletricidade e gás) 

As atividades de abastecimento público de água às populações, de saneamento de águas residuais 

urbanas e o fornecimento de energia elétrica e gás natural constituem serviços públicos de caráter 

estrutural, essenciais ao bem-estar geral, à saúde pública e à segurança coletiva das populações, às 

atividades económicas e à proteção do ambiente. 

No que diz respeito à rede de abastecimento de água, o Concelho de Valença apresenta uma cobertura 

de 100% da população desde 2002, de acordo os dados do INE. 

Relativamente às freguesias abrangidas pelo PUAEV: as freguesias de Arão, Gandra e S. Pedro da Torre 

apresentam uma cobertura de 100%, e a freguesia de Cerdal apresenta uma cobertura de 90. 

Somente a Freguesia de Cerdal ainda não atingiu o objetivo do PEAASAR II de 95%. 

Relativamente à rede de saneamento básico, os principais aglomerados do concelho possuem, ou está 

a ser implementado, um sistema de saneamento público. Em 2009, em Valença, a percentagem de 

população servida por sistemas de drenagem e por estações de tratamento de águas residuais era de 

apenas 61% da população do concelho. Deve ter-se em conta, que a elevada dispersão da ocupação 

urbana pelo território, condiciona a rentabilização deste tipo de infraestruturas, originando um esforço 

financeiro para a sua execução que se traduz num rácio “custo/população servida” demasiado 

significativo. Assim, existem ainda muitos lugares onde a solução passa pelo uso da fossa séptica.  

A freguesia de Valença é a que apresenta a maior taxa de cobertura, próxima dos 100%. 

A freguesia de Arão apresenta uma boa cobertura populacional estando, no entanto, previstos projetos de 

reformulação da rede, neste momento a taxa de cobertura é de 98%.  

públicos 

• Número de Percursos Pedonais 
e Clicáveis 

Riscos Naturais e 
Tecnológicos • Prevenir os riscos 

• Ocorrência de 
cheias/inundações 

• Capacidade das bacias de 
retenção 

• Identificação das áreas com 
risco de incêndio 

• Área ardida e número de 
ocorrências de incêndio 

• Medidas para prevenção de 
acidentes tecnológicos 
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A freguesia de São Pedro da Torre tem uma boa cobertura de rede estando, contudo, em estudo um 

projeto de reformulação da rede, neste momento a taxa de cobertura é de 95%.  

Na freguesia de Cerdal, de momento, apenas o Bairro Social de Bogim e algumas ruas anexas tem 

acesso à rede pública, neste momento a taxa de cobertura é de 30%.  

Na freguesia de Gandra estão já abrangidos os lugares centrais e mais baixos da freguesia e adjudicado 

um novo ramal com a extensão de 1700 metros , neste momento a taxa de cobertura é de 90%.  

Somente a Freguesia de Cerdal ainda não atingiu o objetivo do PEAASAR II de 90% 

Relativamente à rede Elétrica, a evolução da distribuição da energia elétrica às populações do Concelho 

é de 100 % . A área do PUAEV é bem infraestruturada em termos de rede elétrica. 

O município não possui rede de gás natural. 

  

Figura 30 – Rede de infraestruturas do PUAEV. 
Fonte: Lugar do Plano, 2012 
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INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território. (PNPOT) 

Neste subcapítulo são transcritos as principais referências de enquadramento estratégico e desafios para 

o desenvolvimento de áreas com grandes potencialidades de desenvolvimento económico para Portugal 

que o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT estabelece. 

No plano de ação do PNPOT o reforço da competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos 

espaços, ibérico, europeu, atlântico e global e a promoção do desenvolvimento policêntrico dos territórios 

e reforço das infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais, são dois dos objetivos 

estratégicos traçados para Portugal e que devem ser vertidos para o concelho de Valença. 

Para reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibéricos, europeu, 

atlântico e global é referenciado como objetivo específico o melhoramento dos sistemas e infraestruturas 

de suporte à conectividade internacional de Portugal no quadro ibérico, europeu, atlântico e global, para 

isso entre outras são apontadas as seguintes medidas prioritárias: 

Concluir o Plano Diretor da Rede Ferroviária Nacional, articulando as soluções de alta velocidade nas 

deslocações internacionais e no eixo Lisboa – Porto - Vigo com a concretização de um plano para a rede 

convencional; 

Promover a integração da rede ferroviária do território continental nas redes ibérica e europeia de 

passageiros e mercadorias, garantindo a possibilidade de transferência modal da rodovia para a ferrovia; 

Promover ações dirigidas aos principais setores industriais com capacidade e potencial exportador, 

suscitando ganhos de competitividade nas cadeias logísticas através da introdução de novas tecnologias; 

Promover a execução, no quadro do atual Plano Rodoviário Nacional - PRN do território continental, das 

vias que asseguram as ligações entre Portugal e Espanha. 

Para a promoção do desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforço das infraestruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais, o objetivo específico que destacamos é o que refere a importância de 

estruturar e desenvolver as redes de infraestruturas de suporte à acessibilidade e à mobilidade, 

favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas e de sistemas urbanos mais policêntricos, 

para isso entre outras são apontadas as seguintes medidas prioritárias: 

Introduzir nos sistemas de apoio ao investimento critérios que favoreçam soluções e atividades 

inovadoras nos centros urbanos mais dinâmicos das regiões menos desenvolvidas (2007 – 2013); 

Racionalizar e qualificar os espaços para implementação e desenvolvimento de atividades económicas, 

nomeadamente industriais, e garantir o célere licenciamento e implementação das atividades (2007 – 

2013); 

Assegurar no planeamento da Rede Ferroviária de Alta Velocidade do território continental, a articulação 

com as linhas e serviços do caminho de ferro convencional e com o restante transporte público; 
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Rever o PRN no território continental, numa perspetiva de integração nos sistemas de gestão territorial 

em vigor (2007 – 2010); 

Promover o investimento na articulação entre a rede rodoviária de nível superior (IP e IC) e as redes de 

hierarquia inferior. 

 

Figura 31 – Modelo Territorial 
Fonte: Plano de Ação do PNPOT, dezembro de 2006. 

 

 



Relatório Ambiental Preliminar | Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 

Câmara municipal de Valença | lugar do plano, gestão do território e cultura 108 
 

   

Plano “Portugal Logístico” - Rede Nacional de Plataformas Logísticas 

O Programa do XVII Governo Constitucional «assumiu como objetivos estratégicos da sua política de 

mobilidade a melhoria das cadeias de logística e de transporte, mediante o reforço da intermodalidade e 

da utilização racional dos vários modos, bem como a integração nas redes de transporte internacionais, 

reafirmando o papel de Portugal como plataforma logística no espaço europeu e mundial». 

As plataformas logísticas desempenham um importante papel para a concretização dos objetivos 

enunciados, dado que nestas se efetua a integração física dos vários modos de transporte, gerando 

economias através da sua articulação» (DL n.º152/2008 de 5 de agosto). 

Tendo em conta, por um lado, o relevante interesse nacional prosseguido por uma adequada rede 

nacional de plataformas logísticas, bem como a importância estratégica da sua inserção nas redes de 

transportes, a localização e o número de plataformas são definidas pelo plano sectorial – Portugal 

Logístico, elaborado nos termos do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

Em maio de 2006 o Governo apresentou publicamente as orientações estratégicas para a área da 

logística, consubstanciadas no plano “Portugal Logístico”, assumindo assim as responsabilidades de 

regulação do setor através do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (IMTT, I.P.), na 

promoção e adequação de infraestruturas, no estímulo à concretização de soluções que de forma a 

rentabilizar as potencialidades e benefícios da intermodalidade e nos procedimentos de seleção das 

sociedades gestoras. 

 

A criação do Portugal Logístico engloba três componentes nucleares: 

1. Rede Nacional de Plataformas Logísticas; 

2. Criação de uma estrutura de planeamento e regulação, a partir do Instituto de Transportes 

Terrestres) e de diversas sociedades locais; 

3. Ações concertadas ao nível da logística urbana. 

A Rede Nacional de Plataformas Logísticas é constituída por doze plataformas, complementadas com 
dois Centros de Carga Aérea no Porto e em Lisboa: 
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Figura 32 – Rede Nacional de Plataformas Logísticas. 
Fonte: MOPTC in Portugal Logístico, maio 2006. 

 

As plataformas logísticas a criar dividem-se em quatro categorias distintas: 

• Plataformas urbanas nacionais  

• Plataformas portuárias  

• Plataformas transfronteiriças  

• Plataformas regionais  

 

No caso da plataforma logística prevista para o concelho de Valença, esta enquadra-se na categoria das 

plataformas transfronteiriças (figura 9), esta tem como principal objetivo a dinamização da economia 

regional e a captação de fluxos e investimentos industriais advindos da Região da Galiza e um pouco de 

toda a Europa.  

O sucesso do conjunto das plataformas logísticas está também dependente da sua infraestrutura de 

suporte, muito particularmente da facilidade de desembaraço alfandegário das mercadorias. 

Todas as plataformas logísticas estarão interligadas por um sistema informático que, à semelhança do 

que se encontra previsto para os portos nacionais, integre as autorizações alfandegárias à exportação e 

importação de mercadorias, bem como as restantes autorizações administrativas à saída e entrada de 

bens no País. A constituição de uma Janela Única Logística é coerente com os processos de 

simplificação administrativa assumidos pelo Governo 
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A Plataforma Logística de Valença 

A 20 de julho de 2009 a Secretária de Estado dos Transportes, fazendo-se representar pela secretária de 

Estado de então Dra. Ana Paulo Vitorino apresentou o arranque do projeto da Plataforma Logística – PL 

de Valença (figura 10). Esta ainda mais afirmou que estava em «causa um investimento privado de 105 

Milhões de Euros na 1.ª fase, cuja concretização, numa área de 57ha, estará concluído em 2011». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afirmou ainda que o projeto de PL de Valença cumpre integralmente todos os objetivos estratégicos que 

presidiram à sua inclusão no “Portugal Logístico”: 

• Servir de à Região Norte e ao Sul da Galiza; 

• alargar o hinterland do porto de Leixões e do porto de Viana do Castelo a toda a região Nordeste 

da Península Ibérica; 

• dinamizar a atividade económica do Minho, através da captação de investimento português e 

galego e da dinamização da indústria local, facilitando a distribuição da sua produção; e 

• reordenar plataformas e tráfegos da região, através do potenciamento do modo ferroviário. 

 

De facto, o Governo considerou que a Plataforma Logística de Valença é um elemento estruturante para a 

Região Norte, articulando no centro intermodal de mercadorias: 

• A ligação a eixos rodoviários estruturantes, designadamente o IP1/A3; 

• A ligação à rede ferroviária convencional através da linha do Minho; 

• Do mesmo modo que tendo considerado a ligação à rede ferroviária de alta velocidade 

através do eixo misto Porto – Vigo, também como elemento estruturante mas que o atual 

governo retirou da agenda das intervenções. 

Figura 33: Plataforma Logística de Valença 
Fonte: Mapa anexo do Protocolo de Entendimento entre o Governo Português e a sociedade Conceito 

Original, Unipessoal, Lda., junho de 2009. 
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Ainda na mesma ocasião ficou viabilizado o interface entre a rede ferroviária convencional e a rede 

ferroviária de alta velocidade, e por outro lado, a articulação do sistema portuário constituído pelos portos 

de Leixões e de Viana do Castelo, alargando os seus hinterlands a toda a Galiza. 

Salientou ainda que com a construção da PL em Valença haverá numa 1.ª fase a criação de 2.500 postos 

de trabalho diretos e 6.250 indiretos na fase de exploração, a que se juntam todos os postos de trabalho 

decorrentes da fase de construção. 

 

 

Plano Regional de Ordenamento Territorial – Norte (PROT-N) 

São fixadas para a Região do Norte as seguintes opções estratégicas territoriais (proposta PROT-

NORTE, julho 2009:14): 

Região Norte – Opções Estratégicas Territoriais 

(…) 

• Organizar o sistema de acessibilidades de forma a reforçar o papel dos pontos nodais e a 

valorizar o futuro serviço de comboio de alta velocidade na cidade do Porto, incluindo a ligação a 

Vigo, no sentido de aumentar o seu potencial na organização das cidades do Noroeste 

peninsular; 

• Reforçar a rede ferroviária convencional que estrutura os atuais serviços “suburbanos” nas suas 

ligações quer à cidade do Porto a partir das sub-regiões envolventes com maiores problemas de 

mobilidade, quer das principais cidades da região ente si, no sentido de diminuir a pressão 

automóvel sobre os principais centros urbanos, e também como forma de potenciar a utilização 

do futuro eixo ferroviário norte-sul em altas prestações na fachada atlântica no Noroeste 

peninsular; 

• Reforçar a cooperação transfronteiriça e transnacional, valorizando especializações, 

complementaridades e sinergias para o desenvolvimento de projetos de dimensão europeia (…); 

Minho-Lima – Opções para o Desenvolvimento do Território (proposta PROT-NORTE, julho 2009:16) 

• Assumir o caráter estratégico da cooperação transfronteiriça, dando-lhe tradução no modelo de 

organização do território, incluindo a integração do Caminho de Santiago português, e nas redes 

de infraestruturas e equipamentos; 

• Criar, num quadro de cooperação transfronteiriça, uma rede de espaços de qualidade de 

aglomeração de parques empresariais e tecnológicos que se insiram nos clusters do Norte litoral 

e da Galiza; 

 

. 
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Figura 34 – Modelo Territorial – Sistema Urbano. 
Fonte: Proposta do Plano, PROT, julho de 2009 

«Sendo a logística um setor estratégico no quadro do perfil exportador da região e da sua reação perante 

o impacte da globalização, e tendo em conta o crescimento expectante do transporte de mercadorias ao 

nível europeu, é grande a prioridade quanto à concretização das infraestruturas programadas no “Portugal 

Logístico”. A construção dessas plataformas e de outras à escala mais local, deverão proporcionar nos 

próximos anos uma racionalização do mercado e a afirmação dos operadores logísticos, designadamente 

no que respeita às atividades de abastecimento de uma rede urbana policêntrica. Esta evolução poderá 

constituir um importante fator de ordenamento do território e de qualificação ambiental, quer em termos 

latos como ao nível dos impactes do tráfego comercial no ambiente urbano (poluição do ar, ruído, 

intrusão, etc.). Por outro lado, é certo que a articulação entre os diferentes modos de transporte deve 

estar presente em algumas das Plataformas previstas, uma vez que a intermodalidade constitui hoje um 

aspeto essencial da política económica e social como eixo estratégico do desenvolvimento do transporte 

de mercadorias e da logística, tendo como pano de fundo a futura sustentabilidade do setor dos 

transportes. O incremento da intermodalidade apresenta múltiplas componentes em âmbitos variados e 

complementares, tais como a gestão, os serviços e as infraestruturas, sendo certo o importante papel das 

plataformas logísticas multimodais que favorecem o encontro entre modos, empresas e operadores» 

(proposta PROT-Norte, julho 2009:54,55). 



Relatório Ambiental Preliminar | Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 

Câmara municipal de Valença | lugar do plano, gestão do território e cultura 113 
 

   

 

 
Figura 35 - Infraestruturas de transportes e Sistema Urbano – Cenário Prospetivo. 

Fonte: Proposta do Plano, PROT, julho de 2009. 

 

Plano Diretor Municipal de Valença 

O processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Valença foi finalizado em junho de 2010 e publicado 

em Diário da República, 2.ª série – n.º 117 de 18 de junho de 2010. Entre as várias opções estratégicas 

apresentadas pelo PDM, salienta-se a construção da plataforma logística no concelho de Valença, que já 

tinha sido referenciada como um investimento estratégico do Estado Português e uma oportunidade de 

dinamização da economia regional e de captação de investimentos estrangeiros. 

«Para o concelho de Valença está destinada a construção de uma plataforma transfronteiriça, que é 

caracterizada por ser uma infraestrutura de média dimensão, por vezes apenas dependentes de um só 

modo de transporte, procuram dinamizar a economia regional e a captação de fluxos e investimentos 

industriais, bem como estender a Espanha os atuais hinterlands portuários. 

O estabelecimento desta plataforma vem reforçar o caráter de estudo e análise relativamente a uma 

localização efetiva da plataforma e respetivo programa que vem a ser desenvolvido por parte do Estado» 

(relatório PDM Valença, 2010:89). 
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Figura 36: Representação esquemática do desenvolvimento da Plataforma Logística de Valença  
Fonte: Extrato da planta de ordenamento do PDM em vigor 

 

As representações das áreas destinadas à construção da plataforma logística, acima apresentado (figura 

35) pelo extrato da planta de ordenamento do PDM em vigor, são puramente indicativas uma vez que, 

aquando a aprovação do PDM, ainda não existia uma forma definitiva, nem um programa de 

ação/execução totalmente definido para a instalação da Plataforma Logística no Concelho.  

Assim sendo, ficou previsto no Regulamento do PDM de Valença (2010) a possibilidade dessas áreas 

serem urbanizadas, vindo classificadas na legenda da planta de ordenamento do PDM, como solo de 

urbanização programada para indústria, armazenagem, serviços e logística – Plataforma Logística. 

Secção 5.5 

Solo de Urbanização Programada (…) 

Sub-secção 5.5.2 

Espaço Industrial de Armazenagem, Serviços e Logística Proposto  
Caracterização e Uso 

1.   Estão incluídas nesta Categoria de Espaço as áreas delimitadas na planta de ordenamento 
designadas por espaço industrial, de armazenagem, serviços e logística (proposto).  

2.   São áreas de potencial localização de empresas de logística, comércio especializado, 
unidades industriais, de armazenagem e de serviços, bem como usos complementares, 
designadamente espaços comerciais de apoio diário, equipamentos e estabelecimentos 
hoteleiros. 

3.   A esta Categoria de Espaço aplica-se o disposto no n.º 2 do Artigo 44.º do presente 
Regulamento. 
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Edificabilidade 

1.  Para estas unidades territoriais deverão ser elaborados Planos de Urbanização ou Planos de 
Pormenor de forma a: 

a)  Garantir uma boa integração urbana, de relações de continuidade do espaço público 
com a envolvente; 

b) Fazer uma programação de usos e funções promotores de dinâmicas interdependentes 
que devem considerar uma realidade municipal e intermunicipal;  

c) O eventual surgimento de infraestruturas e equipamentos deve apoiar-se numa 
programação em rede integrado na realidade geográfica a que se refere a alínea 
anterior. 

2. Até à entrada em vigor do(s) plano(s) a que se refere o número anterior, qualquer intervenção 
nestes espaços deve cumprir o referido no artigo 58.º. 

De acordo com o Plano Diretor Municipal a área do PUAEV integra as seguintes categorias de espaços: 

Solo Rural 

� Espaço Agrícola 

• Espaços Agrícolas em RAN; 

• Espaços Agrícola Complementar. 

� Espaço Florestal  

• Espaços Florestal de Produção; 

• Espaços Florestal de Proteção e Conservação. 

Solo Urbano 

� Solo Urbanizado 

• Espaços Predominantemente Multifamiliar de Baixa Densidade; 

• Espaços Predominantemente Unifamiliar. 

� Equipamentos 

• Espaços de Equipamentos em Solo Urbano. 

� Estrutura Ecológica em Solo Urbano 

• Estrutura Verde Urbana. 

� Solo de Urbanização Programada 

o Espaços Predominantemente de Utilização Residencial, Comercio e Serviços; 

� Espaços Predominantemente Unifamiliar. 

o Indústria, Armazenagem, Serviços e Logística; 

� Espaços Industrial, de Armazenagem, Serviços e Logística
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USO DO SOLO 

Dinâmica Demográfica 

De acordo com os dados preliminares dos Censos 2011, residem no Concelho de Valença, 14127 

pessoas, numa área de 117,3 km2, perfazendo uma densidade populacional de 120,4 hab/km2, colocando 

o concelho no conjunto daqueles cuja densidade populacional é superior à média da sub-região 

estatística do Minho – Lima, sendo no entanto, inferior à média registada na Região do Norte. 

É de referir que o grau de ocupação do concelho de Valença determina realidades muito diferenciadas ao 

nível das freguesias que constituem o mesmo, como se pode verificar na tabela seguidamente 

apresentada. Com efeito, o eixo mais litoral do concelho correspondendo às freguesias de S. Pedro da 

Torre, Arão, Cristelo - Côvo, Valença e Ganfei, concentram em si a maioria da população do concelho, 

conforme se pode observar na tabela 41.  

Tabela 41 – Área, população e densidade populacional do concelho de Valença e respetivas freguesias, 2011. 

           Fonte: INE, Censos 2011. 

 

Freguesias População residente (n.º) Área (km2) Densidade Populacional (hab./km2) 

Arão 758 2,6 292,7 

Boivão 239 7,8 30,3 

Cerdal 1 693 20,9 80,9 

Cristelo-Côvo 965 3,7 261,9 

Fontoura 751 9,1 81,3 

Friestas 562 4,3 131,4 

Gandra 1 318 10,6 124,3 

Ganfei 1 296 9,4 137,6 

Gondomil 301 10 30,1 

Sanfins 163 8,5 19,2 

S. Julião 363 5,5 66 

S. Pedro da Torre 1 267 4,3 295,1 

Silva 260 5,4 48,2 

Taião 153 8,7 17,6 

Valença 3 430 2,5 1379,2 

Verdoejo 608 3,8 160 

Concelho Total 14127 117,3 120,4 
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Relativamente às freguesias abrangidas pelo Plano de Urbanização da área empresarial de Valença, 

verifica-se que duas das quatro freguesias que o compõem registaram uma variação negativa entre 2001 

e 2011, sendo elas: Arão com -11,2% e Cerdal com -2,9%, pelo contrário Gandra e S. Pedro da Torre 

tiveram uma variação populacional de 5,7% e 2,8% respetivamente (tabela 42). 

Tabela 42: População residente no concelho, segundo as freguesias, 1981, 1991, 2001 e 2011. 

Fonte: INE, Censos – Séries Históricas, 1981, 1991, 2001 e 2011. 

Solo Rural  

O Solo rural é constituído pelos espaços aos quais se reconhece vocação para as atividades agrícolas, 

pecuárias, florestais ou minerais, para atividades de proteção e conservação, para atividades de recreio e 

lazer, e para a instalação de infra -estruturas que pela sua especificidade não lhe confiram o estatuto de 

solo urbano. 

O solo rural expresso no PDM em vigor, ocupa na área do plano uma extensão total de 307,46 ha (42,4% 

do PUAEV). Destes, 174,19 ha ( 24% ) são espaços eminentemente florestais.  

Tabela 43: Quantificação das categorias de espaço em solo rural do PDM presentes na área do PUAEV. 

Solo Categorias de espaço 

PUAEV 

Área 
( ha ) 

(%) 

R
u
ra

l 

Espaço Agrícola 
Espaço Agrícola em RAN 118,96 16,4 

Espaço Agrícola Complementar 14,31 2,0 

Espaço Florestal 

Espaço Florestal de Produção 108,28 14,9 

Espaço Florestal de Proteção e Conservação 65,91 9,1 

TOTAL Solo Rural do PUAEV 307,46 42,4 

Área Total do PUAEV 725,7 100 

Solo Urbano 

Constituem espaços urbanos as áreas edificadas estruturadas em função de uma malha viária e de redes 

de infra -estruturas. Destinam-se a uma ocupação predominantemente habitacional, bem como outras, 

nomeadamente de equipamentos, comércio, serviços, empreendimentos turísticos e eventualmente 

indústrias, desde que estas não prejudiquem ou criem condições de incompatibilidade com a atividade 

residencial. 

Unidade Geográfica 

Área População Residente Variação (% ) 

(km2 ) 1981 1991 2001 2011 1981/1991 1981-2001 1991/2001 2001/2011 

Arão 2,6 768 869 820 758 13,2 6,8 -5,6 -11,2 

Cerdal 20,9 1915 1874 1744 1693 -2,1 -8,9 -6,9 -2,9 

Gandra 10,6 1150 1275 1243 1318 10,9 8,1 -2,5 5,7 

S. Pedro da Torre 4,3 1376 1297 1232 1267 -5,7 -10,5 -5 2,8 

Concelho 117,3 13948 14815 14187 14127 6,2 1,7 -4,2 -0,4 
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No PDM em vigor, na área do plano encontram-se definidas as seguintes categorias de classes e 

espaços para o solo urbano urbanizado: Espaço predominantemente multifamiliar de baixa densidade, 

Espaço predominantemente unifamiliar, Espaço de equipamento em solo urbano, Estrutura verde urbana, 

Espaço industrial, de armazenagem e serviços. 

E para o solo urbano de urbanização programada: Espaço predominantemente unifamiliar e espaço 

Tabela 44: Quantificação das categorias de espaço em solo urbano do PDM presentes na área do PUAEV. 

Solo Categorias de espaço 

PUAEV 

Área ( ha ) (%) 

U
rb

an
o So
lo

 U
rb

an
iz

ad
o 

Espaço predominantemente 

Multifamiliar de Baixa Densidade 15,98 2,2 

Unifamiliar 136,32 18,8 

Espaço de equipamento em solo urbano 2,48 0,3 

Área de Indústria, Armazenagem e Serviços 83,0 11,4 

Estrutura verde urbana 8,78 1,2 

So
lo

 d
e
 

U
rb

an
iz

aç
ão

 
P
ro

gr
am

ad
a Espaço predominantemente Unifamiliar 30,25 4,2 

Espaço Industrial de Armazenagem, Serviços e Logística. 101,38 14,0 

TOTAL Solo Urbano 378,19 52,1 

Área Total do PUAEV 725,7 100 

O solo urbano ocupa uma superfície de 378,19 ha, ou seja, cerca de 52,1% do total da área do PUAEV.  

Evolução da ocupação do solo entre 1990 e 2006 

Através da informação desenvolvida pelo Projeto CORINE Land Cover (CLC), pretendeu-se compreender 

a evolução da ocupação e uso do solo na área do plano, comparando-se os dados do uso do solo 

de`COS`2006 com o uso do solo cartografado pelo COS’90 do SNIG. 

Utilizando a definição do indicador “ocupação e uso do solo - código 77” do Sistema de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável (SIDS), as classes de uso do solo do COS são agrupadas no seguinte 

modo: 
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Uso do Solo Ocupação do solo 

Territórios artificializados 

“Tecido urbano contínuo”, “Tecido urbano descontínuo”, “Indústria, comércio e 
equipamentos gerais”, “Redes viárias e ferroviárias e espaços associados”, “Zonas 
portuárias”, “Aeroportos”, “Áreas de extração mineira”, “Áreas de deposição de 
resíduos”, “Áreas em construção”, “Espaços verdes urbanos” e “Equipamentos 
desportivos e de lazer”. 

Agricultura 
“Culturas anuais de sequeiro”, “Culturas anuais de regadio”, “Arrozais”, “Vinhas”, 
“Pomares”, “Olivais”, “Pastagens”, “Culturas anuais associadas às "culturas 
permanentes” e “Sistemas culturais e parcelares complexos”. 

Agricultura com áreas naturais “Agricultura com espaços naturais” e “Sistemas agroflorestais”. 

Floresta 
Florestas de folhosas”, “Florestas de resinosas”, “Florestas mistas” e “Espaços 
florestais degradados, cortes e novas plantações”. 

Vegetação natural “Pastagens naturais”. “Matos”, “Vegetação esclerofítica” e “Vegetação esparsa”. 

Outros 
Mar e oceano”, “Estuários”, “Lagunas litorais”, “Planos de água”, “Linhas de água”, 
“Zonas intertidais”, “Salinas”, “Sapais”, “Pauis”, “Áreas ardidas”, “Rocha nua” e 
“Praias, dunas e areais”. 

 

Tabela 45: Ocupação e uso do solo na área do PUAEV em 1990 e 2006. 

 Ocupação e uso do solo (ha) 

Territórios 
artificializados 

Agricultura 
Agricultura com 
áreas naturais 

Floresta 

Vegetação natural 
e 

Outros 

1990 54,4 154,9 80,6 434,1 0 

2006 121,4 186,4 66,8 349,4 0 

Var (2006-1990) +67,0 +31,5 -13,8 -84,7 0 

Da comparação do uso de solo de`COS`2006 e 1990, destaca-se o aumento significativo dos territórios 

artificializados em detrimento das áreas florestais e das áreas de agricultura com áreas naturais. 

Ocorreu também uma alteração maioritariamente do uso florestal para o uso agrícola. 

 

Espaços de atividades económicas 

No que se refere aos espaços de atividades económicas/industriais estruturados e infraestruturados, 

verifica-se a existência, na área do PUAEV de 2 áreas industriais embora apresentem diferentes taxas de 

infraestruturação: o parque empresarial de Valença (Gandra) e a zona industrial de São Pedro da Torre. 

Com uma área de 90 hectares, o Parque Empresarial de Valença foi projetado para albergar zonas 

específicas destinadas a instalação de vinte empresas industriais, entre seis a dez armazéns, mais de 

vinte pequenas oficinas e mais de vinte escritórios de serviços administrativos.  
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Atualmente encontra-se realizada a 1ª fase do parque, de cerca de 18ha, na qual foram disponibilizados 

para instalação de empresas 8 lotes indústrias, 3 lotes de armazéns e 3 lotes de serviços. A taxa de 

ocupação da 1ª fase do parque é de 73,7 %, estando somente por vender 1 lote industrial. 

Tabela 46: Empresas Instaladas no Parque Empresarial de Valença. 

Áreas Industriais Áreas Oficinais 

Grupo Antolin Digital 2000 

Centroxogo Vilarinho & Sousa,lda. 

Prenorte Auto-Estofadora Valenciana 

Borgwarner Tornearia Mecânica Cerveirense,Lda 

Trimarpo José Esteves Sousa, Lda 

Rodman Rototec, Lda. 

Green Ball Decanter 

Lyrsa Abralux - Diamant Boart-Granirep 

Café-restaurante “Os Costas” Couto Viana 

Metalo Valença  

Carpintaria do Tuído  

Transformação de Borracha  

 

A zona industrial de S. Pedro da Torre foi a primeira e única até ao momento zona industrial do 

concelho. Apresentando um caráter precário, por não estar completa, esta zona industrial sofreu ao longo 

do tempo determinadas vicissitudes formais que impediram uma dimensão qualificadora que a sua 

localização estratégica lhe confere. Esta zona industrial apresenta-se particamente 100% consolidada ao 

nível da sua infraestruturação. 

 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES 

 

O sistema viário tem vindo a ser empregado como condição importante para a racionalidade e eficiência 

da estrutura urbana. Através do sistema viário fluem as relações de intercâmbio e os serviços que 

suportam a ocupação urbana (figura 36). 

Valença dispõe de um sistema viário suficiente para irrigar os principais povoamentos concelhios, uma 

vez que as vias existentes dotam este município de boas acessibilidades, o que constitui, de resto, uma 

potencialidade, com consequências imediatas na forma de comunicar, comercializar e distribuir.  

Geograficamente a área do PUAEV localiza-se a Nascente da Estrada Nacional EN13 e da Autoestrada 

A3, ou seja, esta encontra-se junto às principais vias rodoviárias que atravessam o concelho. 
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Sendo, no entanto, de referir que dada a urbanidade da EN 13 e do volume de tráfego que aí se faz 

sentir, é essencial intervir na beneficiação desta entre o nó da A3 e o cruzamento com a estrada de Tuído 

(N511 – 2). A beneficiação deste segmento da EN 13, aprovada pelo INIR, prevê a transformação do seu 

perfil transversal tipo 2x2 com separador físico, com criação de rotundas no acesso à plataforma Sul, e na 

interseção da estrada do Tuído – saída da EN 13 para a plataforma Norte. 

Planear a rede viária significa prever a ligação/comunicação entre todas as áreas e todas as escalas que 

atrás se referem, conseguindo-se no conjunto uma estrutura hierarquizada, legível que permita uma clara 

identificação de percursos. Ao nível dos aglomerados esta legibilidade é ainda mais importante, porque a 

escala humana é mais evidente, impondo-se a maior necessidade de contemplar as diferentes formas de 

mobilidade e acessibilidade. 

 

 

Figura 37: Rede Viária do concelho de Valença. 
Fonte: http://www.estradasdeportugal.pt/ 

A hierarquização da rede viária permite ainda um maior entendimento das características da rede viária, 

em termos de condições de circulação, traçado, estado de conservação, sinalização, entre outros.  

A hierarquização viária da área do PUAEV está associada a diferentes características e exigências 

operacionais e que, sucintamente, se podem caracterizar da seguinte forma: 

Vias Coletoras: a área do PUAEV é servida pelas vias coletoras (IP 1 / A 3) que se constitui por um eixo 

viário vital no contexto das acessibilidades da Região Norte, estabelecendo a importante ligação entre as 

capitais distritais Viana do Castelo Braga e Porto. A A3 faz parte da estrada europeia E 01, que 

prossegue até à cidade da Corunha. Estamos assim perante um eixo rodoviário que encurta distâncias e 

tempos de deslocações. 

Vias Distribuidoras Principais: constituem-se por vias estruturantes ao nível concelhio que estabelecem 

a ligação entre os principais aglomerados urbanos do Concelho e os municípios vizinhos de Monção, de 

Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura. São por isso eixos que se revelam de grande importância nas 

circulações efetuadas dentro do município, mas também nas ligações para fora do mesmo. Estas vias 
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condicionam toda a restante rede viária, pelas ligações e atravessamentos que permitem, assumindo 

assim, um impacto significativo nas acessibilidades, entre as sedes dos principais municípios limítrofes. 

Estes eixos são também extremamente importantes nas ligações com as sedes das freguesias. Assim, 

incluem-se nesta categoria a EN 101, a EN 201 e a EN 13. 

Vias Distribuidoras Secundárias: As vias distribuidoras secundárias constituem-se como eixos de 

importância complementar, assegurando a ligação entre as vias distribuidoras principais e entre estas e 

os aglomerados urbanos de menor dimensão. Estas vias formam uma extensa rede predominantemente 

de caráter radial, tendo em conta a topografia do terreno. Incluem-se nesta categoria a EM 509, EM 511, 

EM 511-1, EM 511-2; 

 

Tabela 47: Quadro síntese da rede e hierarquia rodoviária presentes na área do PUAEV. 

Classificação 

Aglomerados Servidos 

Percurso no Concelho Comp. 

Formal PDM Inicio Fim km 

IP1 / A 3 VC Valença, S. Pedro da Torre Limite do Concelho 
Ponte ‘Nova’ sobre o 

Rio Minho 
13,2 

IC 1 VDP São Pedro da Torre Limite do Concelho IP 1 / A 3 2,4 

EN 13 VDP Arão, Valença IP 1 / A 3 
Ponte ‘Nova’ sobre o 

Rio Minho 
5,5 

EN 201 VDP São Pedro da Torre EN 13 Limite do Concelho 7,8 

EM 511 VDS 1 Cerdal, Gandra EN 201 EM 509 5,0 

EM 511 - 1 VDS 1 Cerdal, Bade, Gondim EM 511 Gondim 4,0 

CM 1051 VDS 2 Gandra, Arão EM 509 EM 510 2,6 

CM 1057 VDS 2 Pedreira EN 13 EN 511 1,8 

CM 1057 -1 VDS 2 Fervença EN 201 CM 1057 1,5 

A Autoestrada | IP Itinerário Principal | IC Itinerário Complementar | EN Estrada Nacional | EM Estrada Municipal | VC Vias Coletoras 
| VDP Vias distribuidoras Principais | VDS 1 Vias Distribuidoras Secundárias de nível 1 | VDS 2 Vias Distribuidoras Secundárias de nível 

2. 

A rede viária do PUAEV tem uma extensão de 43,8 Km, dos quais 28,9 Km são estradas nacionais e 

itinerários principais. 

 

Volume de tráfego na EN13  

No que respeita à geração de tráfego, com base nos Censos de 2011, designadamente aos fluxos 

pendulares quotidianos, por motivos de estudo e trabalho, verifica-se que cerca de 74% da população 

residente, trabalha e estuda dentro do concelho de Valença. Observa se ainda que 35% trabalha ou 

estuda na freguesia de residência. 

No concelho de Valença apresentava 21,2% da sua população residente a trabalhar ou estudar noutro 

Município, valor superior ao da sub-região do Minho Lima (18,9%) 
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Tabela 48 - População residente empregada ou estudante segundo o local de trabalho ou estudo 

Unidade 

Geográfica 

População 
Residente 

Na freguesia onde reside 
Noutra freguesia do 

município onde reside 
Noutro Município No estrangeiro 

N.º N.º % N.º % N.º % N.º % 

Minho Lima 134 584 42 131 31,3 63 263 47,0 25 429 18,9 3 761 2,8 

Valença-
Concelho 

7 708 2 715 35,2 3 000 38,9 1 636 21,2 357 4,6 

Arão 380 108 28,4 202 53,2 44 11,6 26 6,8 

Boivão 91 25 27,5 45 49,5 17 18,7 4 4,4 

Cerdal 873 265 30,4 377 43,2 190 21,8 41 4,7 

Cristelo-
Côvo 

525 77 14,7 313 59,6 113 21,5 22 4,2 

Fontoura 382 99 25,9 179 46,9 91 23,8 13 3,4 

Friestas 302 68 22,5 137 45,4 85 28,1 12 4,0 

Gandra 760 234 30,8 375 49,3 104 13,7 47 6,2 

Ganfei 714 119 16,7 407 57,0 152 21,3 36 5,0 

Gondomil 111 30 27,0 48 43,2 31 27,9 2 1,8 

Sanfins 71 13 18,3 40 56,3 11 15,5 7 9,9 

S. Julião 202 27 13,4 83 41,1 89 44,1 3 1,5 

S. Pedro 
da Torre 

655 208 31,8 226 34,5 202 30,8 19 2,9 

Silva 145 17 11,7 70 48,3 53 36,6 5 3,4 

Taião 70 7 10,0 51 72,9 11 15,7 1 1,4 

Valença 2 110 1 373 65,1 274 13,0 359 17,0 104 4,9 

Verdoejo 317 45 14,2 173 54,6 84 26,5 15 4,7 

 

Das freguesias abrangidas pelo plano, as freguesias de Arão e da Gandra são as que apresentam a 

maiores capacidade de atração da população para trabalhar ou estudar no próprio município, dado que 

mais de 80% dos residentes trabalham ou estudam no município. 

No que diz respeito aos fluxos de tráfego na EN13, tomando como base o “Estudo de Tráfego e de 

Circulação na Plataforma Logística de Valença e na Área Envolvente, efetuado pela TRAFNOR (2009)”, o 

TMDA obtido em 2009 e calculado para 2011 (num cenário otimista) , nas 3 secções da EN13 (S1-Nó do 

IP1/Acesso Sul,S2-Acesso Sul/Acesso Norte e S3- Acesso Norte/”Valença”) (ver figura seguinte) 

analisados são os apresentados na tabela seguinte. 
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Figura 38: Identificação das secções /nós analisados. 
Fonte: Trafnor, 2009 

Tabela 49 – Tráfego na EN13 e níveis de serviços,2009 e 2011 

 
2009 2011 

 Secção1 Secção2 Secção 3 Secção1 Secção2 Secção 3 

Ligeiros 10 066 10 617 11 731 10 950 11 550 12 761 

Pesados 676 827 844 736 899 918 

TMDA 10 742 11 444 12 575 11 686 12 449 13 679 

Débito (uvl/h) 772 823 904 840 896 984 

Nivel de Serviços C C C/D C C/D D 

O nível de serviço C significa que o escoamento de tráfego é estável mas limitado, apresentando um 

aumento da restrição na liberdade de manobra. 

Relativamente ao nível de serviço D significa que o escoamento de tráfego instável (degradado), 

traduzindo-se por numerosos abrandamentos e restrições elevadas na liberdade de manobra. 

Verifica-se que na situação mais desfavorável este troço da EN13 apresenta em 2011 um TMDA de 

13.679 veículos, correspondendo a 984 uvl/h e a que corresponde um nível de serviço D. 
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Duração média dos movimentos pendulares 

As deslocações casa-trabalho e casa-escola e por essa via o tempo que a população passa em 

transportes, sejam eles públicos ou privados, têm influência na saúde física e psíquica das populações. 
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Gráfico 4 - Tempo Gasto em média numa ida para o local de trabalho/estudo. 
Fonte: INE, Censos 2011. 

No que diz respeito ao tempo médio gasto pelos residentes no Município de Valença para efetuar os 

percursos referidos, mais de metade (74%) atinge os 15 minutos, valor superior às outras unidades 

territoriais superiores.  

Entre as freguesias abrangidas pelo PUAEV, somente na freguesia do Cerdal a percentagem de tempo 

gasto que atinge os 15 minutos é superior à média concelhia. 

O tempo médio em viagem por dias das pessoas móveis foi em 2011 de 13,38 minutos, valor mais baixo 

que a duração média dos movimentos pendulares de Portugal, da região norte, sub-região do Minho-

Lima. 
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Tabela 50: Duração média dos movimentos pendulares (min) da população residente empregada ou estudante, 

2001-2011.  

Unidades Territoriais 2001 2011 

Portugal 22,4 20,02 

Região Norte 20,54 18,28 

Minho Lima 17,46 16,81 

Valença (Concelho) 12,36 13,38 

Arão 12,39 11,55 

Boivão 12,03 19,3 

Cerdal 12,01 14,22 

Cristelo-Côvo 11,94 13,48 

Fontoura 12,27 16,1 

Friestas 14,32 15,29 

Gandra 12,03 12,34 

Ganfei 12,88 13,78 

Gondomil 11,88 16,04 

Sanfins 17,22 18,1 

S. Julião 9,75 14,37 

S. Pedro da Torre 11,97 12,13 

Silva 12,55 11,57 

Taião 12,28 15,98 

Valença 12,32 12,33 

Verdoejo 13,59 14,86 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Nas freguesias incluídas no PUAEV, apresenta uma duração dos movimentos pendulares menor que a 

média do concelho, à exceção da freguesia de Cerdal. 
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Repartição modal (% de utilização do automóvel) 

O modo de transporte mais utilizado no Concelho de Valença é, à semelhança das restantes unidades 

geográficas que aqui se apresentam, o automóvel particular – 71%. Por sua vez, no que toca ao segundo 

modo de transporte mais utilizado nas deslocações para os locais de estudo e trabalho, surgem as 

deslocações efetuadas a pé, as quais, no município de Valença, têm um peso de 15% no total das 

deslocações efetuadas, como se pode constatar através da figura abaixo apresentada. 
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Gráfico 5 - Modos de Transporte 
Fonte: INE, Censos 2011. 

Os restantes 14% são repartidos pelos transportes públicos com 8%, os transportes coletivos 

empresa/escola com 3%, a motocicleta e bicicleta com 2%, e por fim o comboio com 1%. 

Uma análise desagregada ao nível da freguesia permite constatar que nas freguesias abrangidas pelo 

plano, o automóvel é igualmente utilizado na maior parte das deslocações, contudo nas freguesias de 

Arão e da Gandra a dependência do automóvel é maior (75% e 77% respetivamente).  

Tabela 51 - Modo de Transporte utilizado nas deslocações para o local de trabalho/estudo, Valença e freguesias 
do Plano (2011). 

Freguesias Autocarro Comboio 
Automóvel 

ligeiro 
Motociclo 

ou Bicicleta 
Transporte Coletivo 

da empresa ou escola 
Nenhum,vai 

a pé 
Outro 

meio 

Arão 12 3 252 10 5 55 0 

Cerdal 122 6 536 16 42 64 6 

Gandra 61 6 518 13 18 52 1 

S. Pedro da Torre 73 8 405 16 19 76 2 

Concelho Total 563 75 4943 131 197 1014 16 

Fonte: INE, Censos 2001 
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Cobertura da rede de transportes coletivos 

Relativamente a transportes públicos, o concelho de Valença é servido pelo transporte coletivo rodoviário 

e ferroviário. 

O concelho de Valença é servido pela infraestrutura ferroviária nacional concretizada pela Linha do 

Minho, com ligação internacional a Vigo, em via larga única, cujos pontos notáveis são o Porto, Nine e 

Viana do Castelo. No concelho localizam-se dois pontos de paragem: Estação de São Pedro da Torre e 

Estação de Valença (figura 39). 

Neste particular, Valença assume-se como um ponto fulcral no funcionamento e exploração desta linha, 

sendo ponto terminal das viagens nacionais, e o último ponto de paragem em Portugal, sendo estação de 

fronteira. A infraestrutura ferroviária foi reduzida nos últimos anos, com o encerramento do troço que 

concretizava a extensão ferroviária até Monção, entretanto transformada num corredor ecológico 

denominado por ecopista. 

 
Figura 39 - Plataforma de Passageiros da Estação de Valença e Comboio. 

 

O transporte ferroviário de passageiros a cargo da CP é efetuado em serviço regional entre Porto / Nine / 

Viana do Castelo / Valença, e ainda pelo serviço internacional Porto / Valença / Vigo. De um modo geral 

verifica-se a fraca importância da ferrovia no sistema de transportes municipal na região, traduzida em 

recentes reduções da oferta, em trajetos de infraestrutura que não permite grandes qualidades de serviço, 

e tempos de viagem relativamente demorados, sobretudo quando comparados com outros meios de 

transporte, que usufruem de maior permeabilidade, penetração e conforto. 

A oferta atual (segundo a informação comercial disponibilizada ao cliente pela CP no site Internet a 20 de 

março de 2012) é constituída por 4 comboios internacionais diários Porto/Vigo e Vigo/Porto, 7 comboios 

inter-regionais Porto/Valença e Valença/Porto (apenas 5 aos sábados, domingos e feriados) e por 11 

comboios regionais Porto/Nine/Viana do Castelo/Valença e Valença/Viana do Castelo/Nine/Porto (apenas 

5 aos sábados, domingos e feriados), que necessitam de transbordos em Nine e Viana do Castelo. 
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De um modo geral, o serviço prestado é caracterizado por uma diminuta oferta em termos de frequência 

de comboios, com velocidades comerciais baixas entre os 52 e 58 km/h, no serviço inter-regional e 

internacional, e ainda inferior no serviço regional, em que inclusive é necessário operar dois transbordos 

entre o Porto e Valença, em Nine e Viana do Castelo. 

A característica pesada da infraestrutura, e a rigidez associada ao percurso não lhe permite responder de 

forma maleável às necessidades dinâmicas da população. Por outro lado o regime de frequências, 

paragens e respetivos locais não servem as viagens de curta duração e de curta distância. Nestes casos 

a solução passa pelos transportes de passageiros rodoviários, quando existentes e considerados válidos, 

resultando em alternativa cada vez mais comum o recurso ao transporte individual. 

Apesar deste panorama não animador, o transporte ferroviário de passageiros poderia ter um potencial de 

crescimento assinalável, caso seja essa uma prioridade assumida, em termos da qualificação da 

infraestrutura, do material circulante, das estações e outros locais de paragem, da oferta em termos de 

frequência e diminuição dos tempos de viagem, e ainda por uma boa articulação com outros sistemas de 

transportes urbanos. 

Tabela 52 - Características do serviço de transporte de passageiros prestado pela CP, tendo como referência o 
Concelho de Valença. 

Fonte: Caminhos de Ferro Portugueses, www.cp.pt, março de 2012. 

A oferta de transportes públicos de passageiros em modo rodoviário e à escala regional, assenta em 

carreiras de caráter interurbano operadas por empresas que obtêm licenças junto da autoridade nacional 

de transportes (DGTTF). 

No concelho de Valença as carreiras de transportes públicos rodoviários de passageiros com serviço no 

concelho são as constantes na tabela 53. 

A situação genérica das empresas de transporte público interurbano de passageiros é relativamente 

pouco desafogada, não havendo margem para novos investimentos, caracterizando-se a evolução 

recente por uma atitude de contenção de custos da qual resulta o encerramento de carreiras não 

rentáveis nas zonas rurais fora dos eixos de ligação interurbana. 

Algumas carreiras subsistem devido a uma componente associada ao transporte de alunos, cuja 

operação se revela extremamente deficitária fora dos períodos letivos, deixando populações isoladas, em 

que a alternativa é o recurso ao transporte público individual (táxi) ou a outras soluções menos ortodoxas. 

Assiste-se a uma situação indefinida de operação sobreposta relativamente aos transportes escolares e 

ao transportes gerais, onde o surgimento de soluções próprias de transporte (escolar e não só), por várias 

entidades (autarquias, associações, e outras), causa, na opinião dos operadores, um enfraquecimento 

Características do serviço de transporte 
de passageiros prestado pela CP 

Serviço 
Total 

Internacional Inter-regional Regional 

Frequência 

(n.º comboios / dia) 

Dias Úteis 4 7 11 22 

Sáb. Dom. e Feriados 4 5 5 14 

Tempo de Viagem 

(horas) 

Porto 2:20 | 2:26 2:10 | 2:23 2:59 | 3:14  

Viana do Castelo 0:40 | 0:46 0:40 | 0:45 0:58 | 0:59  

Vigo 1:02 | 1:14 - -  
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quer por perda de passageiros no serviço regular (para o transporte individual), quer por perda de novos 

nichos de mercado.  

Tabela 53 - Carreiras de transporte público rodoviário de passageiros que servem o Concelho de Valença. 

Fonte: Rede Expressos, www.rede-expressos.pt, e AVIC, www.avic.pt, 

No que respeita ao transporte de passageiros em autocarro (carreiras regulares), e tendo em conta os 

quantitativos de entrada e saída na Região Norte de Portugal, verifica-se que são relativamente fracos os 

movimentos com a Galiza pela fronteira de Valença (apenas 4% do movimento na Região Norte). 

A maioria das carreiras apresenta o seu percurso pela EN13, não abrangendo todas as freguesias do 

plano, a exceção de Pedro da Torre. Somente a ET Courense apresenta uma carreira no percurso 

Monção-Paredes de Coura que circula pela Freguesia da Gandra. 

Segundo os censos 2011, a proporção da população residente empregada ou estudante que utiliza modo 

de transporte coletivo nas deslocações pendulares no concelho de Valença é de 12,03%, enquanto na 

Sub-região Minho e Lima esse valor é de 16,60% e na Região Norte é de 19,01%. Este fato pode indiciar 

que a rede de transportes coletivos não se encontra dimensionada de modo a satisfazer as necessidades 

da população. 

 

 

QUALIDADE DE VIDA 

Equipamentos de utilização coletiva 

Equipamentos de Ensino 

Segundo dados do agrupamento vertical de escolas “Muralhas do Minho”, no ano letivo de 2009/2010 o 

parque escolar do município de Valença é composto por vinte estabelecimentos de ensino, os quais 

abrangiam o ensino Pré-Escolar, os 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, o Ensino Secundário e ainda o 

Ensino Profissional. Destes, conforme se pode observar na tabela seguinte, oito encontram-se afetos ao 

ensino pré-escolar, oito ao 1º ciclo, um ao 2º e 3º ciclos e os restantes três, ao ensino secundário, ensino 

profissional e superior. 

Empresa Origem Destino Extensão (km) 

AV Minho Porto Melgaço 179,4 

AV Melgaço Melgaço Viana do Castelo 105,10 

ET Courense Paredes de Coura Viana do Castelo 51,0 

ET Courense Monção Viana do Castelo 83,1 

ET Courense Monção Paredes de Coura 42,70 

Trascolvia Monção Porto 142,70 

AVIC expressos Monção Lisboa 441 

REN Valença Vila Real 200 

REN Valença Vila Porto 126 
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Tabela 54 – Número de estabelecimentos por nível de ensino, ano letivo 2005/2006. 

Tipologia N.º de Estabelecimentos 

Jardins de infância 8 

1.º Ciclo do Ensino Básico 8 

2.º/3.º Ciclos do Ensino Básico 1 

Ensino Secundário 1 

Ensino Profissional 1 

Ensino Superior 1 

Total 20 

                          Fonte: Projeto Educativo 2009/2012, Agrupamento Vertical de Escolas “Muralhas do Minho”. 

 

Tabela 55 – Número de Estabelecimentos por nível de ensino, por freguesia, no ano letivo 2009/2010. 

Unidade 
Geográfica 

N.º de Estabelecimentos 
Pré - 

Escolar 
1.º Ciclo 

2.º/3.º 
Ciclos 

Ensino 
Secundário 

Ensino 
Profissional 

Ensino 
Superior 

Arão 2 1 1 - - - - 

Cerdal 2 1 1 - - - - 

Gandra 2 1 1 - - - - 

S. Pedro da 
Torre 

2 1 1 - - - - 

Total 8 4 4 - - - - 

Fonte: Projeto Educativo 2009/2012, Agrupamento Vertical de Escolas “Muralhas do Minho”. 

 

Apenas oito das dezasseis freguesias que compõem o concelho de Valença têm estabelecimentos de 

ensino vocacionados para o ensino do pré-escolar (concentração é mais acentuada na Vila de Valença e 

freguesias envolventes do eixo EN13 e EN 101). Quatro das freguesias com este tipo de estabelecimento, 

são as freguesias compõem a área de intervenção do Plano de Urbanização de Área Empresarial de 

Valença (Cerdal, S. Pedro da Torre, Arão e Gandra), onde irá ser instalado a plataforma logística para o 

concelho.  
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Ensino Pré-escolar 

A rede escolar do ensino pré-escolar dispõe de oito estabelecimentos público frequentados por 293 

crianças acompanhadas por dezasseis docentes e distribuídas por catorze salas. 

Tabela 56 – Número de Estabelecimentos e Número de alunos do ensino pré-escolar, ano letivo 2009/2010. 

Unidade Geográfica Estabelecimentos N.º de alunos Nº de auxiliares N.º de salas* 

Fontura Bárrio  15 1 1 

 Cerdal Boguim  45 2 2 

S. Pedro da Torre Monte  40 2 2 

Ganfei Pedreira 20 1 1 

 Gandra Real  16 1 1 

 Arão Vilar de Lamas 47 2 2 

Centro escolar de Friestas Friestas 25 3 1 

Centro escolar de Valença Valença 85 10 4 

    *Salas para atividades 

 

As freguesias da área de intervenção do PUAEV são as que têm estabelecimentos do ensino pré-escolar 

com um número significativo de alunos depois do centro escolar da sede de concelho (oitenta e cinco 

alunos), com exceção da freguesia de Gandra que apenas tem dezasseis alunos inscritos contra a média 

de quarenta e cinco alunos das outras três freguesias. 

 
Tabela 57 – Materiais e Infraestruturas dos estabelecimentos do ensino pré-escolar, nas freguesias abrangidas 

pelo PUAEV. 

Nível 
Estabelecimento de 

Ensino 
Edifício Salas Espaços Específicos de Apoio 

Espaços Escolares 
Exteriores 

P
ré

 -
 E

sc
ol

ar
 

Vilar de Lamas (Arão) 
Construção de 

raiz 

Duas salas 
de 

atividades 

Hall de entrada e sanitários para 
crianças e adultos. Refeitório (comum 
ao 1º ciclo, cozinha e despensa. Um 

gabinete e duas arrecadações 

Zona de parque 
infantil comum à 

EB1. Zona de 
recreio. Sem espaço 

coberto 

Bogim (Cerdal) 
Construção de 

raiz 

Duas Salas 
de 

atividades 

Hall de entrada, sanitários para 
crianças, adultos e deficientes. Uma 
Dispensa uma sala de apoio e duas 
salas para pessoal docente e não 

docente. Refeitório e cozinha 

Zona de recreio com 
uma parte coberta. 

Real (Gandra) 
Construção de 

raiz 
Uma sala de 
atividades 

Hall de entrada e gabinete da 
educadora. Uma sala de apoio, 

cozinha, refeitório (comum ao 1º 
ciclo), duas despensas. Sanitários para 

adultos e crianças. 

Zona de parque 
infantil e zona de 

recreio. Sem espaço 
coberto  
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Fonte: Projeto Educativo 2009/2012 – Agrupamento Vertical de Escolas “Muralhas do Minho”. 

 

As freguesias da área de intervenção do PUAEV são as que têm estabelecimentos do ensino pré-escolar 

com um número significativo de alunos depois do centro escolar da sede de concelho (oitenta e cinco 

alunos), com exceção da freguesia de Gandra que apenas tem dezasseis alunos inscritos contra a média 

de quarenta e cinco alunos das outras três freguesias. 

 

Ensino Básico – 1º Ciclo 

O ensino básico é assegurado por oito estabelecimentos públicos, num total de 34 salas de atividades 

letivas, catorze dessas salas pertencem a estabelecimentos de ensino básico localizados nas freguesias 

abrangidas pelo PUAEV. O número total de docentes neste nível de ensino é de trinta e sete professores. 

No ano letivo de 2009 / 2010 registou-se um total de quinhentos e sessenta e um alunos a frequentar este 

nível de ensino, no concelho de Valença. As freguesias do plano totalizam um total de duzentos e trinta e 

dois alunos, representando cerca 41,4% dos alunos inscritos neste nível e no referido ano letivo (tabela 

58). 

Tabela 58 - Número de Estabelecimentos e Número de alunos do ensino do 1.º ciclo, no ano letivo 2009/2010. 

Unidade Geográfica Estabelecimentos N.º de alunos Nº de auxiliares N.º de salas* 

Cerdal Passos 74 3 4 

S. Pedro da Torre Monte 60 1 4 

Gandra Real 30 1 2 

Arão Vilar de Lamas 68 3 4 

Total 232 8 14 

Fonte: Projeto Educativo 2009/2012 – Agrupamento Vertical de Escolas “Muralhas do Minho”. 

 
 

 

 

 

 

 

Monte (S. Pedro da 
Torre) 

Antigo Edifício 
da EB1 

Duas salas 
de 

atividades 

Hall de entrada e gabinetes das 
educadoras. Sanitários para adultos e 

crianças. Refeitório (comum ao 1.º 
ciclo), cozinha e despensa. 

Zona de parque 
infantil. Recreio sem 

espaço coberto 
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Tabela 59 - Materiais e Infraestruturas dos estabelecimentos do 1.º ciclo, nas freguesias abrangidas pelo PUAEV 

Fonte: Projeto Educativo 2009/2012 – Agrupamento Vertical de Escolas “Muralhas do Minho”. 

 

Equipamentos Desportivos 

No cômputo geral as freguesias abrangidas pelo PUAEV são dotadas, por quatro campos de futebol, um 

campo de tiro e parapente e um polidesportivo. 

Tabela 60 – Equipamentos Desportivos existentes, nas freguesias abrangidas pelo PUAEV. 

Freguesia Equipamentos Desportivos 

Arão • Campo futebol de Arão 

Cerdal 
• Campo Futebol da Associação Desportiva Cerdal 

• Campo de tiro e de parapente 

Gandra • Campo de futebol de Gandra 

S. Pedro da Torre 
• Campo de futebol da Cruz 

• Polidesportivo S. Pedro da Torre 

Fonte: http://www.cm-valenca.pt/portal/page/valenca/portal_municipal/desporto/Outros%20Equipamentos 

Nível 
Estabelecimento de 

Ensino 
Edifício Salas Espaços Específicos de Apoio 

Espaços Escolares 
Exteriores 

1
.º

 C
ic

lo
 

Vilar de Lamas - 
Arão 

Tipo: Novo 
Plano Urbano 

quatro salas de 
aula 

Dois halls de entrada. O alprende foi 
fechado e adaptado a espaço multiusos. 
Sanitários para adultos e para crianças, 
uma casa de banho para deficientes 

Zona de parque 
infantil comum ao 

pré-escolar. Recreio 
ao ar livre. 

Passos - Cerdal 
Construção de 

raiz 
quatro salas de 

aula 

Hall de entrada com elevador de acesso 
ao piso superior. Sala de professores, 
biblioteca, polivalente. Sanitários para 
adultos e crianças, uma casa de banho 
para deficientes. 

Recreio ao ar livre, 
amplo e plano. 

Real - Gandra 
tipo: Doutor 

Alferdo 
Magalhães 

duas salas de 
aula 

Hall de entrada. Sala de professores, sala 
de atividades. Cozinha uma despensa. 
Sanitários para adultos e para crianças. 

Zona de parque 
infantil. Recreio ao ar 

livre. 

S. Pedro da Torre 
tipo: Novo 

plano urbano 3 
quatro salas de 

aula 

Dois halls de entrada. Sala de 
professores, biblioteca, alpendre 
coberto, várias arrecadações. Sanitários 
para adultos e para crianças. 

Recreio ao ar livre 
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Equipamentos de Solidariedade e Apoio Social 

• Centro de dia de S. Pedro da Torre 

Na freguesia de São Pedro da Torre está prevista a construção de um Centro de Dia, para cerca de 

25 pessoas. 

• Centro Social da Paróquia de Cerdal 

De acordo com a informação recolhidas está previstas novas instalações para o Centro Social da 

Paróquia de Cerdal. O qual irá ter várias valências, por um lado a creche que estará preparada para 

receber 30 crianças; um ATL que estará preparado para quarenta utentes; um centro de convívio para 

cerca de 15 pessoas; ainda um Lar de Idosos com vinte camas, que se distribuem por 6 quartos 

individuais e sete quartos duplos; e, por fim, apoio ao domicílio para trinta refeições. 

O Centro Social da Paróquia de Cerdal distribui-se por uma área de 6000 m2, que se distribui em dois 

blocos. Um dos blocos, com apenas piso de rés - do - chão alberga a Creche ( com berçário, sala parque, 

copa de leite, duas salas de atividades, sala de isolamento, vestiários e instalações sanitárias pessoal ) e 

o ATL ( dois Ateliers, duas salas de atividades, instalações sanitárias pessoal e duas instalações 

sanitárias para meninos e meninas ); por outro lado, o bloco com dois pisos contempla o Centro de 

Convívio e o Lar de Idosos que têm acesso por elevador e por caixa de escadas. 

A estas propostas de equipamentos deverão estar associadas áreas de parque de ar livre, recreio e lazer 

os quais permitirão o contacto e convívio entre diferentes classes etárias que também se revela desejável. 

 

Equipamentos de Transporte 

A estação de São Pedro da Torre, detém também um contributo importante para o desenvolvimento desta 

área, e sobretudo um papel determinante na construção da memória coletiva. 

Na verdade o comboio chegou primeiro a São Pedro da Torre, em 1882. Enquanto se construía o troço 

que acabaria por fazer a ligação até Valença e consecutivamente a Espanha, São Pedro da Torre foi a 

estação terminal. 

Fruto do desenvolvimento de outras vias de comunicação, nomeadamente rodoviárias, e sobretudo o 

crescimento do transporte individual, tem vindo a perder a sua influência que detinha de outrora. 

Ainda assim, o seu posicionamento numa área de cruzamento de deslocações, serve uma área de 

influência com potencialidades, nomeadamente prestando a ligação ferroviária mais próxima da Vila 

vizinha de Paredes de Coura. 

O edifício da estação é mais modesto que a de Valença, como se compreende. Conta com duas linhas de 

circulação de 254m em ambos os casos, e igualmente com duas plataformas com comprimentos de 96m 

e 106m. 
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Figura 40 - Aspeto da Estação de São Pedro da Torre. 
Espaços Verdes Públicos 

Os espaços verdes urbanos, integrados no “contínuo construído” constituem áreas de descompressão 

urbana e são, cada vez mais, fatores do equilíbrio na saúde física e psíquica do citadino, quer por 

constituírem um importante equipamento social de fruição, quer ainda pela sua função na produção de 

oxigénio e absorção de dióxido de carbono e poeiras atmosféricas, filtrando ainda estas últimas. 

Os espaços verdes urbanos ocupam no município de Valença uma área de 126.2ha, segundo dados 

retirados do PDM, correspondendo a uma capitação atual de espaços verde utilização coletiva é de 89,3 

m²/ hab., valor bastante acima da média europeia recomendada (12 m²/hab.). Na área do PUAEV os 

espaços verdes urbanos ocupam uma área de 8.78ha. 

 

Percursos Pedonais e Clicáveis 

O município apresenta uma rede de percursos pedestres constituída por: 10 percursos pedestres de 

pequena rota, 3 percursos pedestres de grande rota, a Ecopista e os caminhos de santiago central e da 

costa. 

A Ecopista Valença/Monção com uma extensão de 13 Km está destinada ao cicloturismo, passeios em 

patins e constitui um atrativo turístico e um espaço que cumpre os objetivos de mobilidade sustentável e 

de melhoria da qualidade de vida da população. 

A área do PUAEV é atravessada pelos caminhos de santiago e pela rota dos relógios (ver figura 11). 
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RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

Risco de Cheias/Inundações 

As cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, provocados por precipitações moderadas e 

permanentes ou por precipitações repentinas e de elevada intensidade. Este excesso de precipitação faz 

aumentar o caudal dos cursos de água, originando o extravase do leito normal e a inundação das 

margens e áreas circunvizinhas. A prevenção e mitigação do efeito das cheias e, por isso, de extrema 

importância. A análise do risco de cheia e a gravidade dos seus efeitos e crucial para a decisão sobre 

medidas de defesa a adotar. 

Os efeitos das cheias e das inundações podem ter consequências bastante nefastas especialmente se 

ocorrerem em áreas urbanas. Os efeitos diretos resultantes são: evacuação e desalojamento de pessoas 

e eventual perda de vidas humanas, isolamento de povoações, danificação da propriedade publica ou 

privada, submersão e/ou danificação de vias de comunicação e de outras infraestruturas e equipamentos, 

danos em explorações agrícolas e pecuárias, interrupção do fornecimento de bens ou serviços básicos 

(agua, eletricidade, telefone, combustível, etc.) e os custos das ações de proteção civil, incluindo o 

realojamento e tratamento das vitimas. Os efeitos indiretos são: a perda de produção da atividade, a 

afetação das atividades socioeconómicas, por vezes por um período bastante prolongado e a afetação do 

meio ambiente, bem como originar a alteração da dinâmica das zonas litorais e consequentemente o seu 

processo de povoamento pelas aves, devido à destruição dos seus habitats, e outras espécies animais e 

florísticas que as constituem. 

As zonas ameaçadas por cheias estão classificadas na planta da Reserva Ecológica Nacional em vigor, e 

correspondem a 24,8ha, cerca de 3,3% da área do plano. 

O escoamento de água na rede hidrográfica do Concelho de Valença situa-se entre os 400mm (junto ao 

Rio Minho) e 1400 mm, sendo o escoamento cada vez maior à medida que nos aproximamos das zonas 

mais altas do município. No que se refere à produtividade dos seus aquíferos subterrâneos, esta é na 

maioria do território de apenas 50 m3/(dia.km2). 

A precipitação do Concelho de Valença é desigualmente distribuída ao longo dos meses do ano, situação 

característica dos regimes pluviométricos torrenciais. O total anual médio é da ordem dos 1506 mm 

(dados da estação da Ponte da Barca 1990-2011). 

Os meses que apresentam valores mais elevados de precipitação são novembro, dezembro e janeiro, 

com um pico de ocorrência em dezembro, apresentando valores de 244,4 mm. Em contrapartida, julho e 

agosto são os meses mais secos, com 22,5 mm assinalados em julho e 34,7 em agosto, ocorrendo 

aguaceiros fracos, na maioria das vezes ocasionais e sem qualquer significado agrícola, não contribuindo 

para o armazenamento de água no solo. 

O Concelho de Valença apresenta um ar saturado com uma percentagem de vapor de água superior a 

85%. 

Segundo a carta de cheias de Valença a área do plano poderá ser atingida por inundações de 10 a 20 

metros. 
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Figura 41 - Carta de Cheias de Valença 

 

As últimas cheias registadas no concelho de Valença localizaram-se junto ao Rio Minho (ver figura 
seguinte) 

Segundo informação da CM de Valença em 2009 ocorreram 6 fenómenos de cheias com uma altura de 

cheia de 3.5m, em 2010 ocorreram 7 fenómenos com uma altura de cheia de 4 e 5 metros. 
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Figura 42 – Cheias ocorridas em Valença 2009 e 2010 e altura da cheia 

 

Não existem registos nos últimos anos da ocorrência de cheias na área do plano. 

 

Risco de Incêndio 

O risco de incêndio florestal expresso na figura seguinte, atesta o potencial de perda de elementos em 

risco em função da perigosidade de um determinado fenómeno e vulnerabilidade desses mesmos 

elementos em risco. A análise de Perigosidade, divide-se em duas componentes: no tempo, por via da 

probabilidade calculada com base num histórico ou período de retorno, e no espaço, por via da 

suscetibilidade de um território ao fenómeno tratado. 

Atendendo às características e realidade do Município e na análise efetuada ao PROF nesta temática, a 

classe de Risco na região em causa poderá ser encarada predominantemente como média e alta.  

Pela análise da Carta de risco de incêndio constata-se risco alto, evidenciado na sua maioria nas áreas a 

Sul do PUAEV, porque são as áreas que apresentam extensa mancha florestal e confrontação dela com 

as áreas sociais. 
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Figura 43 - Carta de Risco de Incêndio dentro dos limites da Área do Plano de Urbanização da Área Empresarial 
de Valença 

Fonte: Lugar do Plano, 2012 

O número de ocorrências no período 2002 a 2012 foram em média de 163, porém, nos anos de 

2005,2009 e 2011 o número de ocorrência foram 246,262 e 244, respetivamente, valores esses bastante 

acima da média (Tabela 61). De uma forma geral a área ardida acompanhou o aumento das ocorrências, 

o valor médio da área ardida entre 2002 e 2012 foi de 598,32ha. Os anos de 2005 e 2010 foram os anos 

em que ardeu mais área no concelho de Valença.  
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Tabela 61 – Área ardida e nº de ocorrências entre 2002-2012. 

Ano 

Concelho Arão Cerdal Gandra S. Pedro da Torre 

N.º O 
Á.A. 

(ha) 
N.º O 

Á.A. 

(ha) 
N.º O 

Á.A. 

(ha) 
N.º O 

Á.A. 

(ha) 
N.º O 

Á.A. 

(ha) 

2002 142 453,10 2 3,00 16 18,99 22 97,16 18 75,35 

2003 89 154,51 - - 12 8,88 6 0,22 19 6,44 

2004 206 551,62 3 0,31 42 65,28 40 41,76 18 4,22 

2005 246 1922,27 7 27,16 29 28,87 64 307,71 37 6,90 

2006 142 448,49 4 2,21 29 95,62 13 3,57 10 223,96 

2007 117 88,83 1 0,00 3 0,80 20 6,67 3 1,04 

2008 68 53,22 3 0,20 6 0,13 10 33,08 4 1,69 

2009 262 838,27 1 0,10 41 26,65 60 81,68 14 81,98 

2010 132 1474,26 0 0,80 15 157,71 28 95,00 15 29,34 

2011 244 443,85 4 1,8 46 80,10 36 20,0 24 8,39 

2012 147 153,07 6 1,77 30 29,36 15 19,15 13 4,98 

Média 163,2 598,32 3,1 3,74 24,5 46,58 28,5 64,18 15,9 40,39 

NO - N.º de ocorrências; ÁA - Área ardida (ha) 

Nas freguesias abrangidas pelo plano, a freguesia da Gandra é aquele aonde ocorrem maior numero de 

incêndios e maior área ardida, embora valores bastante inferiores à média concelhia.  

Em 2010 ocorreram cinco grandes incêndios (>100ha) destruíram cerca de 940 hectares de povoamentos 

e matos nas freguesias de .Cerdal, Sanfins, Verdoejo, e Fontoura. 

O PMDFCI de Valença foi aprovado em 2007 e está em vigor até 2012, anualmente é elaborado pela 

CMDF – Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Valença, o Plano Operacional Municipal (POM), 

tratando-se de um instrumento anual de operacionalidade do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PMDFCI).  

O POM é um documento aberto e dinâmico, sendo necessária a sua revisão anual e respetiva atualização 

dos recursos humanos e materiais disponíveis, infraestruturas de apoio, assim como quaisquer alterações 

ao nível das funções e responsabilidades das entidades envolvidas na Defesa da Floresta Contra 

Incêndios 
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Figura 44  – Mapa das áreas ardidas na área do PUAEV (2002-2012). 

Fonte: Lugar do Plano, 2014 

 

Entre 2002 e 2012, na área do plano arderam 184ha de área florestal e matos. 

 

Risco de Tecnológicos 

Os riscos tecnológicos estão maioritariamente associados a acidentes decorrentes da atividade industrial 

e do transporte de matérias perigosas. 

Como é sabido, o território do concelho de Valença, compreende em si mesmo áreas consideráveis de 

implantação e atividade industrial. No que diz respeito à sua tipologia, esta atividade é bastante 

heterogénea e à qual poderão ser atribuídos diversos níveis de risco quer para o homem quer para o 

ambiente. Havendo registo de acidentes decorrentes desta atividade, os mesmos não se poderão 
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considerar de grande magnitude, tendo os seus efeitos alguma preponderância devido à proximidade 

entre algumas atividades industriais e as zonas residenciais. 

 

Os acidentes viários com transporte de matérias perigosas podem ser classificados em : 

• Incidente - Acidente em que a cisterna ou o contentor não sofreu qualquer impacto direto e não 

apresenta danos aparentes. Não há, nem vai haver, qualquer derrame ou fuga de produto em 

consequência do acidente. 

• Categoria 1 - Acidente em que não há qualquer derrame ou fuga, mas em que a cisterna 

sofreu um impacto direto, exigindo portanto medidas urgentes, quer apresente ou não danos 

visíveis. Não há, mas pode haver, derrame ou fuga de produto em consequência do acidente. 

Pequeno derrame ou fuga de produto, resultante ou não de um acidente, num local afastado da 

população. 

• Categoria 2 - Derrame ou fuga significativa de produto num local afastado da população, ou 

pequeno derrame junto da população, resultante ou não de acidente viário. Não são necessárias 

medidas junto da população. 

• Categoria 3 - Grande derrame ou fuga de produto junto da população, resultante ou não de 

acidente viário. 

No que se refere ao transporte de matérias perigosas, não é imposta nenhuma restrição pela autarquia à 

circulação deste tipo de transporte no Concelho, não existindo também estatísticas ou comunicação sobre 

o atravessamento de transportes de matérias perigosas. 

Outro aspeto a merecer destaque advém da probabilidade de ocorrência de derrames e situações de 

explosão. De facto, na área do plano, poderão ser desenvolvidas atividades que, pela perigosidade que 

lhes estará associada ou situações de emergência e acidente, a probabilidade de ocorrência de eventos 

poderá ser uma realidade com potenciais impactes para a natureza e Homem bem como para o 

património edificado. 

Atualmente o Concelho de Valença não apresenta unidades industriais, abrangidas pelo Regime Jurídico 

da Prevenção de Acidentes Graves que envolvam substâncias perigosas (Decreto-Lei 254/2007, de 12 de 

julho).  

O concelho de Valença apresenta uma corporação de bombeiros com 60 efetivos. 

O município é dotado de um Serviço Municipal de Proteção Civil, responsável pela prossecução das 

atividades de proteção civil, sendo este serviço responsável pela elaboração do Plano Municipal de 

Emergência 

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) é o organismo que assegura que todas as entidades e 

instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e 

assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo os 

meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto. 
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O Plano Municipal de Emergência para o concelho de Valença é um documento formal, da 

responsabilidade do Município de Valença, e que define as principais orientações relativamente ao modo 

de comando e atuação dos vários organismos, entidades e serviços relativamente ao seu envolvimento e 

participação em operações de Proteção Civil, tendo sempre como objetivo principal a minimização dos 

prejuízos e perdas de vidas e o assegurar, no mais curto espaço de tempo, do restabelecimento da 

normalidade. 

O atual Plano Municipal de Emergência para o Município de Valença foi elaborado em consonância com 

os instrumentos de planeamento e ordenamento do território em vigor para a área do concelho de 

Valença, tais como o Plano Diretor Municipal (PDM), Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, nomeadamente através da identificação das áreas de risco já identificadas nestes planos, 

plano operacional Municipal e o estudo tácito operacional. 

O Plano Municipal de Emergência deve ser revisto, no mínimo, bianualmente. 
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7.3.3. Análise SWOT 

A análise SWOT da Tabela 61 pretende efetuar um resumo das Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças associadas ao fator crítico Ordenamento do Território, no âmbito da presente avaliação 

ambiental estratégica. 

Tabela 62 - Análise SWOT no âmbito do FCD – Ordenamento do Território. 

Forças Fraquezas 

O município apresentou uma estabilização da população entre 
2001-2011 (passando dos14187 habitantes para os 14127 
habitantes). 

A freguesia da Gandra e São Pedro da Torre registou um aumento 
da população de 6% e 3 % respetivamente.  

Localização no coração de uma euro-região com uma população de 
7 milhões de habitantes a menos de uma hora de distância. 

Proximidade aos principais eixos de ligação intra-regional e 
atravessamento por eixos estruturantes. 

As freguesias da área do plano são servidas por uma boa rede de 
equipamentos coletivos. 

Intervenções ao nível da requalificação urbana (Requalificação das 
entradas viárias de Valença, inclusive as vias a montante e jusante 
da área do PUAEV e Revitalização e dinamização do parque 
Industrial da Gandra). 

PDM revisto recentemente (2010); 

Existência de PMDFCI. 

Ausência de alternativas para a libertação do tráfego de 
atravessamento (EN13) do núcleo urbano; 

Rede de Transportes Públicos insuficiente; 

Obsolescência das infraestruturas de abastecimento de água, 
de saneamento e de drenagem de águas pluviais; 

O troço da EN13 na área do plano apresenta um nível de 
serviço D (escoamento de tráfego instável) 

Falta de estacionamento, de ordenamento de trânsito e de 
comodidade clicável e pedonal das estradas; 

Aumento da utilização do automóvel nas deslocações para 
trabalho ou estudo. 

Diminuição da área florestal. 

Área do plano apresenta áreas de risco de cheias 

Oportunidades Ameaças 

Implementação da Plataforma Logística. 

Aumento da taxa de cobertura da rede de saneamento e 
drenagem. 

Criação de percursos pedonais e clicáveis e sua integração na rede 
municipal. 

Prevenção e minimização do efeito de cheias. 

Plataforma Logística, próxima ao nó da A3, revela fortes 
potencialidades de atração às empresas de logística; 

Promoção de Valença a rótula estratégica para trocas comerciais 
transfronteiriças com a Galiza. 

Organização espacial do tecido logístico e industrial do concelho, 
sendo compatível com o Programa Portugal Logístico, com o 
PNPOT, com a proposta de PROT do Norte e PDM de Valença. 

Processo de revisão do PMDFCI iniciado. 

Criar e proporcionar espaços de uso público e lazer. 

Desfasamento entre planos e projetos. 

Impactes hidrogeológicos, no solo, na fauna e flora e impactes 
socioeconómicos resultantes da diminuição do espaço florestal 
pela implantação de novas unidades económicas e de novos 
processos de urbanização. 

Riscos naturais e tecnológicos. 

 

7.3.4. Análise tendencial na ausência do plano 

Pretende-se neste ponto proceder a uma abordagem da tendência de evolução do FCD Ordenamento do 

Território no caso da ausência do PUAEV. 

A tendência de evolução das Infraestruturas será no sentido do aumento da cobertura da rede pública de 

drenagem e tratamento de águas residuais. 

No que respeita aos Instrumentos de Gestão do Território a tendência será a concretização da política de 

gestão do território definida no PDM recentemente revisto. 
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No que respeita ao Uso do Solo considera-se que a tendência será a consolidação dos espaços 

destinados à instalação de empresas/industrias, com a ocupação dos lotes existentes. Para a área 

atualmente rural, a tendência será para um espaço essencialmente florestal e de matos, com uma 

expressão residual das áreas agricultadas, consequência do abandono das atividades agrícolas. A baixa 

adesão à manutenção dos espaços florestais tenderá a contribuir para um aumento do território com 

considerável risco de ocorrência de incêndios florestais. 

Em relação à Mobilidade e Acessibilidades o aumento do fluxo automóvel relacionado com a 

movimentação de pessoas e de bens aos espaços industriais existente na área do plano, quer por 

insuficiente rede de transportes públicos. 

Em relação à Qualidade de Vida a tendência será a manutenção da situação atual com uma boa 

cobertura da rede de equipamentos coletivos. 

No que respeita aos Riscos Naturais e Tecnológicos pode afirmar-se a manutenção da situação atual na 

ausência do plano.  
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7.4. Desenvolvimento Regional e Competitividade Económica 

7.4.1. Descrição do FCD e seus objetivos 

A avaliação do contributo do PUAEV para o desenvolvimento das atividades económicas e a 

competitividade da economia da região é importante numa perspetiva de sustentabilidade, em que se 

consideram de forma integrada os aspetos ambientais, económicos e sociais. Dada a natureza do 

documento em avaliação, esta componente é particularmente relevante dado que corresponde a um dos 

objetivos centrais da proposta para a gestão territorial. 

O contributo do PUAEV para o desenvolvimento das atividades económicas regionais e para a 

competitividade da economia regional não é avaliado de um ponto de vista estritamente económico. 

Pretende-se ter em consideração a forma como os aspetos ambientais são integrados nas orientações de 

promoção de atividades económicas, nas estratégias de diversificação e modernização do tecido 

produtivo, nas intervenções de promoção dos fatores de competitividade, nas intervenções de natureza 

infraestrutural, na aposta no potencial turístico e na criação de emprego e sua qualificação e na 

reestruturação de atividades com forte impacte ambiental. 

Este Plano de Urbanização favorecerá a implementação de indústrias em áreas adequadas o que 

conduzirá a um aumento da competitividade económica de modo a: 

• Promover atividades económicas, diversificar, complementar e modernizar a base produtiva 

numa perspetiva de sustentabilidade, alinhando os aspetos económicos (criação de valor 

acrescentado, reforço do posicionamento na cadeia de valor, melhoria da produtividade, 

incentivo à inovação e à criatividade) com objetivos de natureza ambiental (proteção e 

valorização ambiental, melhoria da ecoeficiência) e social (e.g. inclusão); 

• Promover os fatores de competitividade da região e potenciar o efeito multiplicador do 

investimento público (com intervenções de natureza institucional ou infraestrutural), respeitando 

e/ou valorizando os aspetos de natureza ambiental e o capital natural da região; 

• Criar e qualificar emprego, com atenção às competências na gestão do ambiente; 

• Incentivar a requalificação/ substituição de atividades económicas causadoras de significativos 

impactes ambientais. 
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Tabela 63 - Principais Indicadores do FCD - Desenvolvimento Regional e Competitividade Económica. 

 

 

 

 

FCD Critérios Objetivos de sustentabilidade Indicadores 
D
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Dinâmica turística • Promover o potencial turístico do 
concelho 

• Taxas de ocupação hoteleira 

• Fluxo de turistas 

• Empreendimentos turísticos 

Competitividade local 
e Regional 

• Aumentar a competitividade e 
atratividade do município, através da criação 
de condições para a atração e fixação de 
novos investimentos empresariais. 

• Reforçar a cooperação 
transfronteiriça entre o Norte de Portugal e a 
Galiza. 

• Espaços empresariais/industriais 
estruturados e infraestruturados 

• Empresas com sede no Município 

• Volume de vendas por atividade 
económica 

• Dimensão média das empresas 
instaladas. 

• Comércio internacional (exportações) 

• Movimentação de mercadorias 
(Toneladas) 

Emprego e Potencial 
Humano 

• Promover o emprego local 

• Atração de Recursos humanos 
qualificados 

• Contribuir para fixar população no 
concelho 

• Índice de Envelhecimento 

• Taxa de Desemprego 

• População residente por classes etárias 

• População residente, segundo a 
qualificação académica. 

• População ativa por grupo de profissão. 

• Distribuição da população ativa por 
setores de atividade. 

• Índice de poder de compra 
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7.4.2. Situação existente e análise de tendências.  

DINÂMICA TURÍSTICA 

O turismo é uma atividade económica extremamente importante podendo desempenhar um papel 

decisivo em termos do desenvolvimento local e regional, e que pode dinamizar as potencialidades 

naturais e histórico-culturais, promovendo o desenvolvimento dos recursos endógenos. 

A abordagem sobre uma perspetiva do turismo, enquanto meio de promoção do desenvolvimento 

integrado e sustentável das populações ‘hospedeiras’ constitui um facto consensual. No entanto a 

definição quanto aos modelos a preconizar é um processo demasiado complexo, marcado por profundas 

divergências, existindo uma bipartição entre os que, incondicionalmente, defendem o desenvolvimento 

sustentável, numa perspetiva holística, e os que preconizam uma abordagem economicista, que 

consubstancia a prova cabal da dificuldade de encontrar uma via consensual. 

A oferta de estabelecimentos hoteleiros no concelho de Valença em 2010 era constituída por um total de 

7 unidades distribuídas pelas seguintes tipologias: 2 hotel,4 pensões e 1 pousada, com uma capacidade 

de alojamento de 462 camas. 

O município apresenta ainda alojamentos turísticos no espaço rural, num total de 4 estabelecimentos com 

a capacidade de 41 camas. 

Em termos de atividade turística, o concelho de Valença em 2010 tinha uma taxa de ocupação-cama de 

23,1%, Minho-Lima 22,5% e o Norte 32,4%. Estes valores, revelam-se pouco significativos, uma vez que 

o concelho pretende apostar no desenvolvimento económico e competitividade e, ainda, na valorização e 

preservação dos recursos naturais e culturais, através de uma estratégia de promoção de um turismo 

baseado nestes recursos.  

Tabela 64 – Taxa de Ocupação hoteleira. 

Ano 
Unidade 

Geográfica 

Taxa de Ocupação-Cama (%) 

Total Hotéis Pensões Outros 

2010 

Norte 32,4 35,8 20,4 39,7 

Minho-Lima 22,5 27,7 14,7 25,1 

Valença 23,1 … 12,6 … 

2009 

Norte 30,9 34,7 20,2 37,8 

Minho-Lima 23,9 28,4 17,5 24,6 

Valença 20,8 … 12,8 … 

2008 

Norte 31,5 36,5 20,4 35,5 

Minho-Lima 23,3 28,3 16,3 24,1 

Valença 18,0 … 11,9 … 

  Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2008,2009 e 2010.  

Verifica-se a tendência de aumento da taxa de ocupação hoteleira em Valença nos últimos anos, contudo 

bastante abaixo do valor da Região Norte. 
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Analisando a evolução das dormidas e do número de hóspedes em hotéis do concelho de Valença, 

verifica-se que de 2008 para 2010 se verificou um aumento de 1,4% no número de dormidas e de 8,0% 

no número de hóspedes. 

O aumento número de dormidas e de hóspedes verificados em Valença, apresenta uma tendência inversa 

ao que se verifica na sub-região Minho-Lima. 

Tabela 65 – Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros. 

Ano 

Unidade 

Geográfica 

Dormidas Hóspedes 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 

2010 

Norte 4 437 756 3 179 212 701 815 556 729 2 545 911 1 805 218 364 000 376 693 

Minho-Lima 274 876 162 317 66 187 46 372 165 773 97 233 38 217 30 323 

Valença 32 348 … 6 015 … 24 483 … 5 054 … 

2009 

Norte 4 269 967 2 896 582 782 961 590 424 2 466 818 1 645 600 403 191 418 027 

Minho-Lima 338 578 201 169 90 767 46 642 186 903 115 540 42 425 28 938 

Valença 33 821 … 9 306 … 23 911 … 6 068 … 

2008 

Norte 4 250 764 2 860 093 835 357 555 314 2 412 837 1 610 397 427 040 375 400 

Minho-Lima 349 959 203 789 90 385 55 785 188 069 114 751 39 345 33 973 

Valença 31 894 … 10 136 … 22 522 … 6 402  

 

COMPETITIVIDADE LOCAL E REGIONAL 

Espaços empresariais/industriais 

No que se refere aos espaços de atividades económicas/industriais estruturados e infraestruturados, 

verifica-se a existência, na área do PUAEV de 2 áreas industriais embora apresentem diferentes taxas de 

infraestruturação: o parque empresarial de Valença (Gandra) e a zona industrial de São Pedro da Torre. 

Com uma área de 90 hectares (figura 44), o Parque Empresarial de Valença foi projetado para albergar 

zonas específicas destinadas a instalação de vinte empresas industriais, entre seis a dez armazéns, mais 

de vinte pequenas oficinas e mais de vinte escritórios de serviços administrativos.  

Além destas zonas para empresas, estão projetados espaços reservados para equipamentos comuns de 

apoio às empresas e entidades residentes, como o Edifício Central de Serviços, a ETAR, o EcoCentro, o 

Centro de Proteção Civil, o posto de abastecimento de combustíveis, a zona de restauração e espaços 

verdes e de lazer.  
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Quanto aos equipamentos previstos para o Parque, foi previsto a construção de uma rede viária com um 

acesso direto à Estrada Nacional EN 13, a aproximadamente 500 metros do nó de São Pedro da Torre da 

autoestrada A3, rede essa que cobrirá todo o espaço do Parque Empresarial.  

Os arruamentos que compõem a rede viária serão acompanhados longitudinalmente de lugares de 

estacionamento, espaços verdes, redes de distribuição de eletricidade, iluminação pública, 

telecomunicações, gás natural, abastecimento de água, escoamento de águas pluviais e de águas 

residuais, servindo cada lote conforme as respetivas necessidades.  

 

Figura 45: Projeto do Parque Empresarial de Gandra - Valença. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 46: Fase de Construção do Parque Empresarial de Gandra - Valença. 
 

Ainda no que respeita aos equipamentos a implementar e utilizar diretamente pela Sociedade Gestora do 

Parque, destaca-se o Centro de Proteção Civil (a construir quando a dimensão do Parque o justificar), que 

disporá de serviços de combate a incêndios, de um posto médico e de uma enfermaria.  
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Figura 47: Localização do Parque Empresarial no Plano Diretor Municipal. 

 

O projeto do Parque prevê igualmente a criação de uma área de lazer, contemplando um espaço para a 

prática desportiva e outras atividades lúdicas, que poderá ser utilizado não apenas pelos seus residentes, 

mas também pelas populações vizinhas.  

Depois do processo de venda da primeira fase do Parque Empresarial de Valença, com sete lotes 

industriais, três para armazéns e três para serviços está concluído. “Este processo permitiu a captação de 

investimento âncora, na sua maioria estrangeiro, de empresas dos setores da náutica de recreio, 

componentes automóveis, embalagens, eletrónica e apoio à construção civil, bem como empresas de 

logística e serviços de vários ramos que ocupam os 187.430 m2 desta fase. No total permitiram a criação 

de cerca de 700 postos de trabalho” (Boletim Municipal de Valença, maio 2008). 

A zona industrial de S. Pedro da Torre foi a primeira e única até ao momento zona industrial do 

concelho. Esta zona industrial sofreu ao longo do tempo determinadas vicissitudes formais que impediram 

uma dimensão qualificadora que a sua localização estratégica lhe confere. 

 

Com características que se pretendem diversas do Parque Empresarial da Gandra – Valença esta Zona 

Industrial de S. Pedro da Torre poderá constituir-se como um importante complemento, na medida em 

que poderá estar, pela sua localização, mais recetiva às empresas de logística que têm mostrado 

significativa apetência de localização em Valença.  

Figura 49: Nó da A3  em S. Pedro da Torre. Figura 48: Implantação para a Expansão da Zona  
Industrial de S. Pedro da Torre. 
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Este tipo de estrutura funciona como ponto nodal no processo de circulação das mercadorias, onde é 

possível executar várias funções – diretas ou complementares, que tende a aumentar a competitividade 

regional, promovendo estruturas que potenciem o desenvolvimento da atividade empresarial e de 

transportes, transformando em vantagem a situação periférica do concelho, por uma aposta forte na 

frente ribeirinha, pela proximidade ao ‘porto Seco de Salvaterra’ e pela forte possibilidade que existe da 

existência de uma paragem do comboio de alta velocidade. 

Com efeito, privilegiada na localização face à Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra e As Neves 

(PLISAN) e pela proximidade ao nó da A3, Autoestrada Internacional e, futuramente pela existência da 

Alta Velocidade, este espaço industrial apresenta-se, por estes fatores locativos, como um local 

geograficamente estratégico com fortes potencialidades de desenvolvimento. 

 

 

 

Figura 50: Parque Industrial de S. Pedro da Torre. 
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Empresas com sede no município 

De acordo com dados estatísticos do INE, relativos aos anos de 2004 a 2010, a distribuição das 

empresas, segundo o setor das atividades económicas, evidenciou uma tendência de diminuição em 

todos os setores, sendo mais acentuada no setor primário. Os dados acentuam o decréscimo da atividade 

económica ao registarem, naquele período, uma perda de cerca de 266 empresas. 

Tabela 66 – Empresas do setor económico com sede no concelho, 2004, 2006 e 2010. 

Setor Empresas 

2004 2008 2010 

Variação 
2004/2010 (%) 

Total 
Emp. em 

nome 
individual 

Sociedades Total 
Emp. em 

nome 
individual 

Sociedades Total 
Emp. em 

nome 
individual 

Sociedades 

Pr
im

ár
io

 

Nº  59 50 9 14 2 12 39 23 16 -33,8 

% empresas  
100 84,7 15,3 100 14,3 85,7 100 59,0 41,0 - 

Se
cu

nd
ár

io
 

Nº  
339 206 133 299 164 135 275 144 131 -18,9 

% empresas  

100 60,8 39,2 100 54,8 45,2 100 52,4 47,6 - 

T
er

ci
ár

io
 

Nº  1405 933 472 1230 802 428 1223 752 471 -13,0 

% empresas  100 66,4 33,6 100 65,2 34,8 100 61,5 38,5 - 

Total Nª 1803 1189 614 1543 968 575 1537 919 618 -14,7% 

  Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2004,2009 e 2011.  

O setor terciário é aquele que apresenta maior número de empresas a nível municipal, salienta-se o 

aumento das empresas do setor primário de 2008-2010. 

 

O concelho de Valença apresenta, globalmente, uma estrutura económica com alguma diferenciação e 

peso específico em diversos sectores de atividade. A análise do número de empresas segundo a CAE-

VER.3, em 2010, permite constatar uma maior concentração de empresas no sector do comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (com 35,1%) e no sector da 

construção (10,9%) e no alojamento, restauração e similares (10,3%). Na sub-região do Minho-Lima 

verifica-se uma situação muito semelhante em termos dos sectores dominantes e da sua proporção. 
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Tabela 67 – Empresas do concelho de Valença e na subregião do Minho Lima, segundo a classificação das 
atividades económicas em 2010. 

Empresas - Segundo a classificação das atividades económicas 

Valença Minho-Lima 

N.º % N.º % 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (CAE A) 39 2,5 924 3,9 

Indústrias extrativas (CAE B) 8 0,5 65 0,3 

Indústrias transformadoras (CAE C) 95 6,2 1682 7,1 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (CAE D) 0 0,0 10 0,0 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição (CAE E) 

4 0,3 23 0,1 

Construção (CAE F) 168 10,9 4018 17,0 

Comércio por grosso e a retalho; Rep. de veículos automóveis, 
motociclos (CAE G) 

539 35,1 5664 23,9 

Transportes e armazenagem (CAE H) 61 4,0 520 2,2 

Alojamento, restauração e similares (CAE I) 158 10,3 2077 8,8 

Atividades de informação e de comunicação (CAE J) 15 1,0 149 0,6 

Atividades imobiliárias (CAE L) 34 2,2 437 1,8 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (CAE M) 115 7,5 1806 7,6 

Atividades de administrativas e dos serviços de apoio (CAE N) 102 6,6 1777 7,5 

Educação (CAE P) 63 4,1 1595 6,7 

Atividades de saúde humana e apoio social (CAE Q) 50 3,3 1509 6,4 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (CAE R) 19 1,2 426 1,8 

Outras atividades de serviços (CAE S) 67 4,4 993 4,2 

Total 1537 100 23675 100 

                Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2011. 

De entre as 275 empresas sedeadas, em 2010, no concelho no setor secundário, assumem especial 

importância as dedicadas à construção civil, ao representarem aproximadamente 61,1% das empresas 

deste setor e à indústria transformadora com 34,5%. Do lado oposto aparecem as empresas ligadas ao 

setor de eletricidade e captação e tratamento de água que apenas representam 1,4% do total das 

empresas ligadas ao setor secundário. 
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De entre as 1223 empresas do setor terciário sedeadas, em 2010, no concelho, assumem especial 

importância as dedicadas ao comércio, as quais representam aproximadamente 44,1% das empresas do 

setor e 35,1% do total das empresas do concelho. 

As empresas dedicadas ao alojamento e restauração são o segundo sub setor do terciário com maior 

importância no concelho de Valença representando 12,9% das empresas do setor e as empresas de 

atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares representam 9,4% das empresas do setor. 

Em 2010, a densidade de empresas no município de Valença era de 13,1 empresas/km2, valor superior 

ao da sub-região Minho-Lima (10,7 empresas/km2). 

 

Volume de vendas por atividade económica 

Analisando o volume de vendas por atividade económica, verifica-se um aumento do total de vendas de 

2008 a 2010 de 2,1%. 

Tabela 68 – Volume de vendas nas empresas, em milhares de euros. 

Setores de atividade  2008  2009  2010 

Norte 96 879 051 91 449 328 98 250 040 

Minho-Lima 4 557 268 4 580 094 4 763 761 

Valença 350 106 313 693 357 385 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2009,2010 e 2011 

Em 2010, o volume de negócios das sociedades sediadas em Valença cifrava-se nos 357 385 000€, um 

valor pequeno no global do volume de negócios quer da sub-região do Minho-Lima, quer da região Norte, 

detendo um peso aproximado de 7,5% e 0,4%, respetivamente. 

A análise do volume de vendas indica que os setores que geram maiores rendimentos são o comércio por 

grosso e a retalho; Rep. de veículos automóveis, motociclos e a indústria transformadora, quer na sub-

região Minho-Lima quer no concelho de Valença, ainda que com importâncias diferenciadas. 
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Tabela 69 – Volume de negócios nas empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2010. 

Empresas - Segundo a classificação das atividades 
económicas 

Valença Minho-Lima 

M€ % M€ % 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (CAE A) 4769 1,3 56999 1,2 

Indústrias extrativas (CAE B) 757 0,2 26484 0,6 

Indústrias transformadoras (CAE C) 113791 31,8 1885382 39,6 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (CAE D) 0 0,0 90804 1,9 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 
gestão de resíduos e despoluição (CAE E) 

2858 0,8 36298 0,8 

Construção (CAE F) 10163 2,8 481617 10,1 

Comércio por grosso e a retalho; Rep. de veículos automóveis, 
motociclos (CAE G) 

173454 48,5 1487427 31,2 

Transportes e armazenagem (CAE H) 18744 5,2 120656 2,5 

Alojamento, restauração e similares (CAE I) 13492 3,8 141459 3,0 

Atividades de informação e de comunicação (CAE J) 712 0,2 8704 0,2 

Atividades imobiliárias (CAE L) 3941 1,1 33772 0,7 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 
(CAE M) 

3796 1,1 54636 1,1 

Atividades de administrativas e dos serviços de apoio (CAE N) 6828 1,9 69675 1,5 

Educação (CAE P) 529 0,1 13608 0,3 

Atividades de saúde humana e apoio social (CAE Q) 1711 0,5 225596 4,7 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 
(CAE R) 

289 0,1 10235 0,2 

Outras atividades de serviços (CAE S) 1551 0,4 20409 0,4 

Total 357385 100 4763761 100 

                Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2011. 
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Dimensão média das empresas instaladas 

Em 2010, segundo o INE, a estrutura empresarial do município assenta em micro empresas (empresas 

com menos de 10 trabalhadores), na medida em que a proporção destas no conjunto das existentes é de 

95,6%. Esta relação é ligeiramente inferior à registada no Minho-Lima, que se cifra nos 96,0%. 

Das 1537 empresas sediadas no concelho, Valença apresenta 1 empresas de grande dimensão 

(empresas com mais de 249 trabalhadores) e 66 empresas de média dimensão (empresas com 10-249 

trabalhadores) e 1470 empresas com menos de 10 trabalhadores. 

Em 2010, a média de trabalhadores por empresa em Valença foi de 3,1 e na sub-região do Minho-Lima foi 

de 2,8 trabalhadores por empresa, em 2008 esse valor era de 3,5 e 3,1 trabalhadores por empresa.  

 

Comércio internacional (exportações) 

Segundo os dados disponibilizados pela AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal (consultado em Agosto 2013), localizam-se na região norte 2763 empresas exportadoras, 11 das 

quais em Valença. 

O comércio internacional das empresas exportadoras do concelho de Valença, aumentou em cerca de 1,6 

vezes entre 2006-2011, valor bastante superior ao aumento registado na região norte cerca de 16%. 

Tabela 70 – Comércio internacional declarado de mercadorias por município de sede dos operadores (Saídas) 

Saídas Ano Norte Minho-Lima Valença 

Expedições+Exportações 

(milhares de euros) 

2011 16 029 679 1 159 172 141 887 

2010 13 126 114 955 177 107 930 

2009 11.896.804 863.574 74.956 

2008 14.398.537 926.823 69.035 

2007 15.058.312 996.690 66.930 

2006 13.782.994 744.859 53.940 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2006,2007,2008,2009,2010 e 2011. 

Em 2011, segundo o INE, os principais pais destinatários das empresas exportadoras da região norte, 

com valores de mercadorias exportadas superiores a 10 700 000 milhares de euros foram, ao nível do 

comércio intercomunitário: a Alemanha, a Espanha, a França e o Reino Unido e ao nível do comércio 

extracomunitário: a Angola. 

A atividade empresarial e industrial é fundamental ao fomento do desenvolvimento económico do 

Município. Assim, é natural que Valença se pretenda afirmar como importante polo na promoção de 

condições específicas para as atividades económicas, as quais geram fixação de pessoas, atividades e 

bens. 
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EMPREGO E POTENCIAL HUMANO 

População e Estrutura Etária 

De acordo com os dados dos Censos 2011, residem no Concelho de Valença, 14127 pessoas, numa área 

de 117,1 km2, perfazendo uma densidade populacional de 120,6 hab/km2, colocando o concelho no 

conjunto daqueles cuja densidade populacional é superior à média da sub-região estatística do Minho – 

Lima, sendo no entanto, inferior à média registada na Região do Norte. 

Relativamente às freguesias abrangidas pelo Plano de Urbanização da área empresarial de Valença, 

verifica-se que duas das quatro freguesias que o compõem registaram uma variação negativa entre 2001 

e 2011, sendo elas: Arão com -8,9% e Cerdal com -3,2%, pelo contrário Gandra e S. Pedro da Torre 

tiveram uma variação populacional de 5,7% e 2,9% respetivamente (tabela 69, freguesias do PUAEV 

assinaladas a azul). 

Tabela 71: População residente no concelho, segundo as freguesias, 1981, 1991, 2001 e 2011. 

Fonte: INE, Censos – Séries Históricas, 1981, 1991, 2001 e 2011. 

 

Unidade Geográfica 

Área População Residente Variação (% ) 

(km2 ) 1981 1991 2001 2011 1981/1991 1981-2001 1991/2001 2001/2011 

Arão 2,6 768 869 820 758 13,2 6,8 -5,6 -8,9 

Boivão 7,8 301 300 247 239 -0,3 -17,9 -17,7 -4,7 

Cerdal 20,9 1915 1874 1744 1693 -2,1 -8,9 -6,9 -3,2 

Cristelo-Côvo 3,7 803 1043 847 965 29,9 5,5 -18,8 12,6 

Fontoura 9,1 805 794 737 751 -1,4 -8,4 -7,2 0,4 

Friestas 4,3 575 617 546 562 7,3 -5,0 -11,5 3,4 

Gandra 10,6 1150 1275 1243 1318 10,9 8,1 -2,5 5,7 

Ganfei 9,4 1417 1346 1312 1296 -5 -7,4 -2,5 -1,5 

Gondomil 10 438 465 344 301 6,2 -21,5 -26 -14,3 

Sanfins 8,5 238 183 154 163 -23,1 -35,3 -15,8 5,5 

S. Julião 5,5 476 594 410 363 24,8 -13,9 -31 -12,9 

S. Pedro da Torre 4,3 1376 1297 1232 1267 -5,7 -10,5 -5 2,9 

Silva 5,4 335 346 281 260 3,3 -16,1 -18,8 -8,1 

Taião 8,7 208 175 152 153 -15,9 -26,9 -13,1 0,7 

Valença 2,5 2477 2810 3483 3430 13,4 40,6 24 -1,0 

Verdoejo 3,8 666 827 635 608 24,2 -4,7 -23,2 -4,4 

Concelho 117,3 13948 14815 14187 14127 6,2 1,7 -4,2 -0,4 
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A análise de uma população por grupos de idade e sexo assume-se de grande importância quando se 

pretende avaliar a sua vitalidade, conhecer a sua evolução futura e identificar as causas de alguns 

desequilíbrios, entre escalões etários e sexos.  

Na tabela seguinte, apresenta-se a distribuição da população residente segundo os grandes grupos 

etários e sexos. 

Tabela 72: Distribuição da População Residente por grupos etários, 

Unidade 
Geográfica 

População Residente por grupos etários (%) 

2001 2011 

0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e mais 
anos 

0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e mais 
anos 

Arão 14,5 13,2 53,3 19,0 12,7 10,2 54,7 22,4 

Boivão 9,7 11,3 45,7 33,2 11,3 8,4 46,0 34,3 

Cerdal 13,5 14,5 48,7 23,3 14,7 8,7 53,8 22,9 

Cristelo-
Côvo 

13,3 12,9 52,4 21,4 12,1 10,4 55,8 21,8 

Fontoura 15,2 11,3 51,8 21,7 14,5 9,2 52,5 23,8 

Friestas 14,1 10,6 49,5 25,8 14,1 10,9 49,3 25,8 

Gandra 15,4 13,0 53,5 18,2 14,3 10,2 55,4 20,1 

Ganfei 13,5 15,2 52,0 19,4 12,0 9,5 56,7 21,8 

Gondomil 7,0 11,9 44,5 36,6 9,0 5,3 44,9 40,9 

Sanfins 12,3 11,0 50,6 26,0 17,8 8,6 49,1 24,5 

S. Julião 15,6 14,4 44,4 25,6 10,7 12,4 56,7 20,1 

S. Pedro 
da Torre 

14,0 11,0 53,2 21,7 12,7 10,1 49,3 27,9 

Silva 15,7 14,6 47,7 22,1 12,3 11,5 59,6 16,5 

Taião 11,8 12,5 49,3 26,3 10,5 8,5 52,9 28,1 

Valença 16,5 14,4 51,8 17,3 14,3 12,1 54,8 18,8 

Verdoejo 11,7 13,7 53,4 21,3 9,4 8,7 56,6 25,3 

Concelho 14,4 13,4 51,2 21,0 13,2 10,2 53,9 22,6 

Minho-
Lima 

15,1 14,4 50,6 20,0 13,3 10,5 53,1 23,1 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

Da análise do quadro anterior verifica-se que no período 2001-2011 ocorreu um envelhecimento da 

população tendo aumentado a população com mais de 65 anos. 

No que respeita à estrutura etária, em 2011, verifica-se que as faixas etárias dos 0-14 anos e 15-24 anos 

apresentam um número de indivíduos relativamente elevado (23,4% no conjunto). A classe etária 25-64 

anos é a mais representativa (53,9%). A faixa com mais de 65 anos apesar de deter apenas 22,6%, 

representa um valor cerca de 12% mais elevado que a população dos 0-14 anos.  
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A distribuição da população residente por grupos etários apresenta uma distribuição mais ou menos 

idêntica nas freguesias abrangidas pelo plano, salientando-se a freguesia de S.Pedro da Torre com uma 

população residente com mais de 65 anos superior à média concelhia (27,9%). 

A análise de uma população por grupos de idade assume-se de grande importância quando se pretende 

avaliar a sua vitalidade, conhecer a sua evolução futura e identificar as causas de alguns desequilíbrios, 

entre escalões etários e sexos.  

Índice de Envelhecimento 

Tabela 73 – Índice de Envelhecimento e Índices de dependência (total, jovem e idosos) no concelho, segundo as 
freguesias, 2001 e 2011. 

Zona Geográfica 

Índice de 
Envelhecimento 

Índice de Dependência 
Total 

Índice de Dependência 
Jovem  

Índice dependência de 
Idosos 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Arão 131,1 178,1 54,9 54,4 23,8 19,6 31,1 34,8 

Boivão 258,3 303,7 73,5 83,9 20,5 20,8 53,0 63,1 

Cerdal 171,9 155,4 63,9 60,2 23,5 23,6 40,4 36,6 

Cristelo Covo 160,2 180,3 58,6 51,5 22,5 18,4 36,1 33,1 

Fontoura 142,9 164,2 66,3 62,2 27,3 23,5 39,0 38,7 

Friestas 183,1 184,8 76,2 66,8 26,9 23,4 49,3 43,3 

Gandra 118,3 142 56 52,7 22,5 21,8 30,4 30,9 

Ganfei 143,5 183,2 52,6 51,2 21,6 18,1 31,0 33,1 

Gondomil 406,5 455,6 96,2 99,3 15,4 17,9 80,8 81,5 

Sanfins 236,8 137,9 76,2 73,4 22,6 30,9 53,6 42,6 

São Julião 168,8 192,3 78,2 45,8 29,1 15,7 49,1 30,1 

São Pedro da Torre 151,4 221,1 61,7 68,9 24,5 21,5 37,2 47,5 

Silva 134,1 134,4 61,7 40,5 26,3 17,3 35,3 23,2 

Taião 366,7 268,8 103,7 62,8 22,2 17 81,5 45,7 

Valença 147,2 132 45,5 49,6 18,4 21,4 27,1 28,2 

Verdoejo 177,0 270,2 54,8 53,2 19,8 14,4 35,0 38,8 

Valença - Concelho 146,4 171,5 60,4 56,1 24,5 20,7 35,9 35,5 
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Nas freguesias do plano assinaladas na tabela verifica-se um significativo aumento do índice de 

envelhecimento, em especial na freguesia de S. Pedro da Torre com uma diferença de 46% entre 2001 e 

2011.  

Segundo dados do INE, o índice de envelhecimento em 2011 foi em Valença de 171,5, valor abaixo do 

índice de envelhecimento da sub-região do Minho-lima (174,8) e superior ao valor registado a nível 

nacional (128,6). Verifica-se que de 2001 a 2011, o índice de envelhecimento aumentou 25 p.p. 

 

População residente, segundo a qualificação académica. 

 

A qualificação/formação é um dos critérios de avaliação fundamentais para aferir a qualidade dos 

potenciais ativos residentes no município. 

Em termos de educação e formação, segundo os Censos 2011, verifica-se que a população concelhia 

apresenta ainda um baixo nível de instrução, sendo que 19,1 não possui qualquer nível de ensino e 

62,1% da população não possui sequer a escolaridade mínima obrigatória, apesar deste valor ter 

diminuído no período 2001-2011. O nível de instrução dos habitantes do concelho de Ferreira do Zêzere 

era, portanto, bastante baixo, apesar de evidenciar sinais de mudança, nomeadamente com uma 

diminuição significativa na taxa de analfabetismo de 9,64% em 2001 para 5,06% em 2011. 

Tabela 74 – População residente segundo o nível de instrução atingido, no município de Valença, em 2001 e 
2011. 

 2011 2001 

N.º % N.º % 

População Residente 14127 100,0 14187 100,0 

Sem Nível de Ensino 2077 19,1 1942 13,7 

1º 

Ciclo 
4449 31,5 6057 42,7 

2º 

Ciclo 
2083 14,7 2191 15,4 

3º 

Ciclo 
2253 15,9 1471 10,4 

Ensino 

Secundário 
1698 12,0 1705 12,0 

Pós-Secundário 108 0,8 59 0,4 

Superior 836 5,9 762 5,4 

Taxa de analfabetismo (%) 5,06 9,64 

Fonte: INE, Censos 2011 
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A realidade ao nível das unidades territoriais onde o concelho se encontra integrado não difere de forma 

significativa da apresentada para o concelho de Valença, havendo apenas uma menor proporção de 

indivíduos no concelho de Valença detentora do ensino superior, mas a diferença é ligeira em relação à 

região Norte e sub-região Minho – Lima.  

A realidade ao nível das unidades territoriais onde o concelho se encontra integrado não difere de forma 

significativa da apresentada para o concelho de Valença, havendo apenas uma menor proporção de 

indivíduos no concelho de Valença detentora do ensino superior e maior proporção de indivíduos com o 1º 

ciclo do ensino básico do que na região Norte e sub-região Minho – Lima.  
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Gráfico 6 – População residente segundo o nível de instrução atingido na Região, sub-região e concelho, 2011 
Fonte: INE, Censos2011 

 

Ao nível da freguesia a realidade da qualificação da população não difere da média do concelho. Verifica-

se que cerca de 30% da população residente completa o 1.º ciclo do ensino básico, e com a mesma 

percentagem temos a população que não completou qualquer nível académico ou então que nunca 

frequentou o sistema de ensino. A única freguesia que não tem esta realidade tão vincada é a freguesia 

de Valença onde o número de indivíduos com o ensino secundário e ensino superior é ligeiramente 

superior às restantes – tabela 75. 

Nas freguesias do plano (Arão, Cerdal, Gandra e São Pedro da Torre) o nível de instrução da população 

residente não diferem da realidade concelhia, ou seja, há um predomínio da população com apenas o 1.º 

ciclo escolar concluído, como é o caso da freguesia de Arão com 37% e de São Pedro da Torre com 35%.  

A freguesia com maior percentagem de indivíduos sem qualquer grau de ensino (nunca frequentou mais 

os que sabem ler e escrever mas não têm grau) é Cerdal com cerca de 23%, seguido de Gandra com 

19% de população residente sem qualquer grau académico.  

A freguesia com maior percentagem de população residente detentora do ensino secundário é Arão com 

13% de população com o ensino secundário completo e cerca de 5% com o ensino superior completo. 
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Outra freguesia a destacar é a freguesia de Gandra que tem a maior percentagem de população residente 

com o 2.ºciclo/3.ºciclo completo (15% e 16% respetivamente), 12% com o ensino secundário e 6% com o 

ensino superior. 

 
Tabela 75 – Estrutura da população residente nas freguesias por nível de instrução, em 2011. 

Unidade 
Geográfica  

População  
Residente 

Nível de Instrução Atingido 

Nenhum 

Básico 

Ensino 
Secundário 

Pós-
Secundário Superior 

1.º 
Ciclo 

2.º 
Ciclo  

 3.º 
Ciclo 

Arão 

n.º absol. 758 117 279 106 120 96 4 36 

% 100 15 37 14 16 13 1 5 

Boivão 

n.º absol. 239 53 107 32 30 12 2 3 

% 100 22 45 13 13 5 1 1 

Cerdal 

n.º absol. 1693 396 575 283 245 142 6 46 

% 100 23 34 17 14 8 0 3 

Cristelo-Côvo 

n.º absol. 965 173 286 146 168 118 14 60 

% 100 18 30 15 17 12 1 6 

Fontoura 

n.º absol. 751 142 283 123 120 65 1 17 

% 100 19 38 16 16 9 0 2 

Friestas 

n.º absol. 562 111 196 65 83 65 6 36 

% 100 20 35 12 15 12 1 6 

Gandra 

n.º absol. 1318 254 418 197 206 155 8 80 

%  19 32 15 16 12 1 6 

Ganfei 

n.º absol. 1296 235 409 190 213 164 3 82 

% 100 18 32 15 16 13 0 6 

Gondomil 

n.º absol. 301 95 106 32 21 35 2 10 

% 100 32 35 11 7 12 1 3 

Sanfins 

n.º absol. 163 59 44 27 23 7 0 3 

% 100 36 27 17 14 4 0 2 

S. Julião 

n.º absol. 363 83 106 73 51 36 4 10 

% 100 23 29 20 14 10 1 3 

S. Pedro da Torre 

n.º absol. 1267 222 446 170 195 156 15 63 

% 100 18 35 13 15 12 1 5 

Silva 

n.º absol. 260 40 106 47 33 26 2 6 

% 100 15 41 18 13 10 1 2 
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Unidade 
Geográfica  

População  
Residente 

Nível de Instrução Atingido 

Nenhum 

Básico 

Ensino 
Secundário 

Pós-
Secundário 

Superior 
1.º 

Ciclo 
2.º 
Ciclo  

 3.º 
Ciclo 

Taião 

n.º absol. 153 46 52 21 21 11 0 2 

% 100 30 34 14 14 7 0 1 

Valença 

n.º absol. 3430 593 823 481 637 525 35 336 

% 100 17 24 14 19 15 1 10 

Verdoejo 

n.º absol. 608 81 213 90 87 85 6 46 

% 100 13 35 15 14 14 1 8 

Concelho 

n.º absol. 14127 2077 4449 2083 2253 1698 108 836 

% 100 19,1 31,5 14,7 15,9 12,0 0,8 5,9 

 

 

Distribuição da população ativa por setores de atividade. 

A evolução recente da distribuição da população ativa por setores de atividade, revela no período de 2001 

e 2011, manifestações e tendências, cujo contexto não se diferencia significativamente, em relação a 

áreas geográficas com as quais Valença se relaciona e integra. Observa-se assim que, o setor primário 

constitui o setor de atividade económica que maior “peso” perdeu (Norte - 5,8 p.p., Minho-Lima – 19,2 p.p. 

e Valença – 11,3 p.p.. 

O setor secundário apenas perdeu população empregada no total da Região Norte (-3,6 p.p.), tendo-se 

registado um aumento do número de população empregada neste setor de + 7,7 p.p. na sub-região do 

Minho-Lima e de + 3,4 p.p. no concelho de Valença.   

Relativamente ao setor terciário verifica-se um acréscimo no número de indivíduos afetos a este setor nas 

três unidades territoriais em análise, perseguindo a tendência de terciarização do País. O concelho de 

Valença superioriza-se à Região Norte (64,7%) e à sub-região do Minho-Lima (61,3%) ao registar cerca 

de 54,7% da população ativa a trabalhar neste setor de atividade. 

Tabela 76 – População residente e economicamente ativa e empregada, segundo o setor de atividade económica 
e Zona Geográfica, 2001 e 2011 

    Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

Zona Geográfica / Setor de 
Atividade 

2001 2011 

Norte (%) 
Minho - Lima 

(%) 
Valença (%) Norte (%) Minho - Lima (%) Valença (%) 

Setor Primário 4,8 9,5 7,6 2,9 3,9 3,4 

Setor Secundário 45,8 40,7 34,1 35,5 34,8 31,9 

Setor Terciário 49,5 49,8 58,3 61,6 61,3 64,7 
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Em suma, o Concelho demonstra uma clara manutenção e crescimento exponencial da atividade 

dominante em termos da ocupação da sua população ativa, manifestando uma transferência dos ativos 

do setor primário e setor secundário para o terciário. 

Em termos de especialização da base produtiva, pode desde já, constatar-se a partir da observação do 

quadro da estrutura da população ativa com uma profissão que, tanto no concelho, como na Sub -região e 

Região Norte, esta se encontra bipolarizada no Setor Secundário e no Terciário. 

Se em termos concelhios, e como anteriormente analisado, a população residente, economicamente ativa 

e empregada, em 2011, se concentra maioritariamente no setor terciário, assumindo o setor primário um 

peso relativamente residual enquanto empregador da população, essa mesma tendência se verifica ao 

nível das freguesias do plano. 

Tabela 77 – População residente economicamente ativa e empregada no concelho e freguesias, segundo o setor 
de atividade económica, 2011. 

Zona Geográfica Total 

Primário Secundário Terciário 

n.º % n.º % n.º % 

Arão 266 6 2,3 65 24,4 195 73,3 

Cerdal 592 35 5,9 221 37,3 336 56,8 

Gandra 527 19 3,6 172 32,6 336 63,8 

São Pedro da 
Torre 

438 7 1,6 156 35,6 275 62,8 

Valença - 
concelho 

5326 180 3,4 1700 31,9 3446 64,7 

       Fonte: INE, 2011: Recenseamento Geral da População. 

 

Relativamente às freguesias abrangidas pelo PUAEV, verifica-se que estas ao nível da população 

economicamente ativa e empregada, por setor de atividade, segue a tendência concelhia no ano de 2001, 

ou seja, existe uma maior percentagem de indivíduos a trabalhar no setor terciário, sendo mais de metade 

da população ativa e empregada no caso de Arão (73,3%), Gandra (63,8%) e São Pedro da Torre 

(62,8%) e a freguesia de Cerdal com 56,8% de indivíduos a trabalhar neste setor. 

No que concerne à população empregada no setor primário nas freguesias abrangidas pelo PUAEV, 

verifica-se que este tem pouca expressão, não ultrapassando os 5,9% registados na freguesia de Cerdal.  

O setor secundário é relativamente importante no emprego da população residente nas freguesias do 

PUAEV, registando valores superiores à média concelhia (31,9%), a saber: Cerdal 37,3%, Gandra 32,6% 

e São Pedro da Torre 35,6%. 

Taxa de desemprego 

Nas freguesias abrangidas pelo PUAEV, a que tem a maior percentagem de população desempregada é 

Arão com 15,82%, superando assim a média concelhia de 12,39% registada em 2011. Por seu turno as 

freguesias com menor taxa de desemprego são as freguesias de Gandra e S. Pedro da Torre com taxas 

de desemprego de 12,46% e 11,34% respetivamente. 
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Tabela 78 - Taxas de Desemprego na região, sub-região, concelho e freguesias, segundo o sexo, 2001 e 2011. 

Unidade Geográfica 

2001 2011 

Total H M Total H M 

Norte 6,6 - - 14,47 12,98 16,13 

Minho - Lima 6,7 3,7 2,7 11,84 10,67 13,17 

Valença - concelho 6,4 2,9 3,4 12,39 12,62 12,14 

Arão 3 1,7 1,4 15,82 16,96 14,48 

Cerdal 7,3 3,9 3,3 13,7 13,81 13,58 

Gandra 3,9 1,1 2,8 12,46 12,46 12,46 

S. Pedro da Torre 4,9 2,2 2,6 11,34 13,14 9,69 

              Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

Também a realidade do desemprego assume especificidades segundo as freguesias, sendo algumas 

mais afetadas que outras, por um lado, e, por outro lado, com umas a registarem maiores diferenças no 

que concerne à situação de cada um dos sexos.  

Quando analisado as freguesias abrangidas pelo PUAEV desemprego é particularmente significativo na 

freguesia de Cerdal com uma taxa de 7,3%, registando assim uma taxa de desemprego superior à média 

concelhia que é de 6,4%. As restantes freguesias abrangidas pelo plano registam uma taxa de 

desemprego mais baixa que o concelho de Valença, a saber: Arão 3%, Gandra 3,9% e S. Pedro da Torre 

com 4,9%. 

No que concerne à situação de cada um dos sexos, a taxa de desemprego é mais elevada no sexo 

masculino no total do concelho com uma diferença de 0,48 p.p.. Nas freguesias abrangidas pelo plano em 

apreço, as freguesias de Arão ( 2,48 p.p.), Cerdal (0,23 p.p) e S. Pedro da Torre (3,45 p.p.) também 

apresentam uma taxa de desemprego na população masculina superior à apresentada pela população 

feminina.  

População ativa por grupo de profissão 

Agregando as profissões segundo os respetivos grupos, e como sistematizado na tabela seguinte, mais 

de 50% da população residente economicamente ativa concentra-se em três grupos de profissões, a 

saber: Grupo 7 - Operários, Artífices e Trabalhadores Similares e Grupo 5 - Pessoal dos Serviços e 

Vendedores e Grupo 9 - Trabalhadores Não Qualificados situação esta que se manteve relativamente 

estável nos períodos intercensitários. 
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Tabela 79 – População residente economicamente ativa e empregada no concelho, segundo o grupo de 
profissões,1991,2001 e 2011. 

Fonte: INE, 1991,2001 e 2011. 

No último período intercensitário e fruto das alterações registadas, nomeadamente ao nível do tecido 

económico, registaram-se evoluções diferenciadas no número de efetivos segundo os grupos de 

profissões, sendo particularmente significativas o aumento no Grupo 2 - Especialistas das Profissões 

Intelectuais e Científicas e do Grupo 3 - Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio. De salientar no 

último período intercensitário o aumento 4,6 % dos efetivos de trabalhadores não qualificados.  

Índice do poder de compra 

O índice do poder de compra do município de Valença em 2009 correspondia a 80,94 % da média 

nacional, tendo aumentado 9,5% entre 1993 e 2009, e é 7,35% superior à média da sub-região Minho-

Lima contudo é 6,7% inferior ao índice da Região Centro. 

O índice do poder de compra evidencia a heterogeneidade da sub-região do Minho-Lima, e 

particularmente a demarcação do concelho de Viana do Castelo face aos restantes, com o valor mais 

próximo (embora inferior) da média nacional (89,74), seguido do concelho de Valença com 80,94%.  

O índice do poder de compra de Valença tem sofrido uma evolução favorável, apresentado um valor 

superior ao valor dos municípios limítrofes. 

Grupo de Profissões 

1991 2001 2011 

n.º abs. %  n.º abs. %  n.º abs. %  

Grupo 1 - Quadros Superiores da Adm. 
Púb., Dirig e Quad. Sup. de empresas 337 6,1 484 8,5 415 7,8 

Grupo 2 - Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 106 1,9 216 3,8 373 7,0 

Grupo 3 - Técnicos e Profissionais de 
Nível Intermédio 

228 4,1 330 5,8 392 7,4 

Grupo 4 - Pessoal Administrativo e 
Similares 

361 6,5 442 7,7 408 7,7 

Grupo 5 - Pessoal dos Serviços e 
Vendedores 

1113 20,0 1174 20,5 1218 22,9 

Grupo 6 - Agricultores e Trab. Qualif. 
da Agric. e Pescas 

853 15,3 392 6,8 158 3,0 

Grupo 7 - Operários, Artífices e Trab. 
Similares 

1107 19,9 1227 21,4 849 15,9 

Grupo 8 - Operadores de Inst. e 
Máquinas e Trab. de Montagem 

312 5,6 515 9,0 394 7,4 

Grupo 9 - Trab. Não Qualificados 1117 20,1 923 16,1 1103 20,7 

Grupo 0 - Forças Armadas 28 0,5 23 0,4 16 0,3 

Valença - Concelho  5562 100,0 5726 100,0 5326 100,0 
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Tabela 80 – Evolução do Indicador do Poder de Compra per Capita. 

Área Geográfica 

Índice de Poder de Compra por localização geográfica 

1993 2007 2009 2009-1993 

Valença 71,42 76,16 80,94 9,5 

Viana do Castelo 76,90 88,35 89,74 12,8 

Monção 43,51 60,89 62,87 19,4 

Paredes de Coura 27,45 54,92 56,10 28,7 

Vila Nova de Cerveira 55,28 77,76 75,11 19,8 

Minho-Lima 55,34 71,21 73,59 18,3 

Norte 81,72 86,24 87,64 5,9 

País 100 100 100 0 

  Fonte: www.INE.pt 
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7.4.3. Análise SWOT 

A análise SWOT da Tabela 81 pretende efetuar um resumo das Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças associadas ao fator crítico Desenvolvimento Regional e competitividade Económica, no âmbito 

da presente avaliação ambiental estratégica. 

Tabela 81 - Analise Swot no âmbito do FCD - Desenvolvimento Regional e Competitividade Económica. 

Forças Fraquezas 

Localização no coração de uma euro-região com uma população de 
7 milhões de habitantes a menos de uma hora de distância; 

Posicionamento do Vale do Minho no contexto transfronteiriço; 

Localização estratégica de áreas para atividades (Zona Industrial de 
S. Pedro da Torre, Parque empresarial da Gandra e Valença); 

Relação transfronteiriça privilegiada com a Galiza (nomeadamente 
enquanto vantagem competitiva para as trocas comerciais e fixação 
comercia. 

Aumento do número de sociedades sediadas no município e 
proporção de empresas individuais inferior à da sub-região do 
Minho-Lima 

Aumento do volume de vendas das empresas do município. 

Comercio e indústria transformadora são os setores geradores de 
maiores receitas. 

Aumento das exportações do município superior ao registado na 
região Norte. 

Manutenção da população residente no concelho, aumento da 
população residente na freguesia da Gandra e São Pedro da Torre. 

Taxa de desemprego nas freguesias da Gandra e São Pedro da Torre 
inferior à média concelhia. 

Aumento dos profissionais do grupo 2 e 3. 

Aumento do poder de compra 

Mão de obra pouco qualificada. 

Diminuição do número de empresas sediadas no município (-14,7%). 

Envelhecimento da população e saldo natural negativo: fragilização 
dos tecidos produtivos e sociais; 

Dependência do comercio por grosso e retalho. 

Diminuição da dimensão das empresas (pessoal ao serviço por 
empresa). 

Aumento do índice de envelhecimento. 

Aumento da taxa de desemprego. 

Forte dependência do setor do comercio por grosso. 

Oportunidades Ameaças 

Implementação de atividades económicas com significativa 
importância a nível internacional que poderão funcionar como 
âncoras de desenvolvimento do território do Vale do Minho: 
Plataforma Logística e as áreas empresariais devem constituir uma 
oportunidade de promoção e desenvolvimento. 

Plataforma Logística, próxima ao nó da A3, revela fortes 
potencialidades de atração às empresas de logística; 

Promoção de Valença a rótula estratégica para trocas comerciais 
transfronteiriças com a Galiza; 

Aumento da procura do município para a instalação de atividades 
económicas. 

Aproveitar o potencial turístico.  

Racionalização do uso de equipamentos e de apoio à atividade 
económica. 

A melhoria das acessibilidades proporciona vantagens locativas. 

Implementação da estratégia da proposta de PROT-Norte. 

 

Proximidade da oferta turística de outras regiões como a Galiza; 

Competição com outras associações de Municípios vizinhos; 

Inexistência de trabalhadores locais qualificados que assegurem 
apostas vencedoras nas atividades mais significativas para a região; 

Desconhecimento por parte de muitos agentes do setor do turismo 
das características desta Região; 

Subordinação das estratégias empresariais às lógicas de 
globalização sem arrastamento do tecido empresarial local. 

Predomínio da procura de recursos de localização em que a região 
é menos dotada (capital humano e serviços às empresas); 

Crise nacional e internacional. 

Potencial aumento dos níveis de ruído e emissões gasosas. 

Consumo de espaço agrícola e florestal para a implementação dos 
espaços de atividades económicas. 
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7.4.4. Análise tendencial na ausência do plano 

Pretende-se neste ponto proceder a uma abordagem da tendência de evolução do FCD Desenvolvimento 

Regional e Competitividade Económica no caso da ausência do PUAEV. 

No que respeita aos Dinâmica Turística a tendência será a manutenção da inexistência de oferta hoteleira 

competitiva. 

No que respeita ao Competitividade Local e Regional considera-se que a tendência será a consolidação 

dos espaços destinados à instalação de empresas/industrias, com a ocupação dos lotes existentes. 

A tendência de redução do número de empresas sediadas no concelho, bem como a ausência de áreas 

empresarias adequadas para a implementação de industrias inviabilizará pedidos de instalação de 

empresas de média/grande dimensão, situação que irá fragilizar fortemente o posicionamento de Valença 

num contexto nacional e internacional, o que irá prejudicar certamente o desenvolvimento económico 

concelhio. 

Em relação à Emprego e Potencial Humano prevê-se o agravamento da situação atual. 

A tendência de aumento da taxa de desemprego e do índice de envelhecimento, contribuirá para a 

redução da taxa de atividade e para a perda de população residente e de recursos humanos qualificados 
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8. Avaliação Ambiental Estratégica do PUAEV 

A avaliação ambiental do PUAEV centra-se nas questões relacionadas com os efeitos significativos sobre 

o ambiente, resultantes da concretização das propostas do Plano e basearam-se na informação 

compilada nos estudos desenvolvidos na elaboração do plano; na análise dos objetivos estratégicos 

definidos no Quadro de Referência Estratégica; nas ações e objetivos propostos no Plano e na análise da 

evolução da situação sem o plano. 

A avaliação foi estruturada com base nos objetivos de sustentabilidade para cada um dos Critérios 

considerados para a presente AAE, produzindo um retrato dos potenciais impactes positivos e negativos, 

isto é, dos principais riscos e oportunidades para a sustentabilidade.  

Tabela 82 – Métrica para avaliação de Oportunidades e Riscos. 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

Muito 
significativa 

(+++) 

Os efeitos previstos são compatíveis com 
os objetivos definidos, prevendo-se 
melhorias da qualidade de vida da 
população local e/ou ambiente, com 
efeitos regional e/ou nacional. 

Muito 
significativo 

(---) 

São expectáveis alterações das características da 
área do plano, alterando a integridade da área e 
come feitos prejudiciais para a saúde humana e/ou 
ambiente 

Significativa 

(++) 

Os efeitos previstos são compatíveis com 
os objetivos definidos, prevendo-se 
melhorias da qualidade de vida da 
população local e/ou ambiente 

Significativo 

(--) 
São expectáveis alterações das características, 
alterando a integridade da área do plano 

Pouco 
significativa 

(+) 

Os efeitos previstos são compatíveis com 
os objetivos definidos, não se prevendo 
melhorias da qualidade de vida da 
população local e/ou ambiente 

Pouco 
significativo 

(-) 

As alterações previstas nas características locais 
não alteram a integridade da área do plano 

Fonte: IDAD, 2010 (adaptado) 

FCD – BIODIVERSIDADE  

Critério Áreas Classificadas 

Objetivos de sustentabilidade 
Evitar a alteração e perturbação de valores naturais relevantes (habitats e espécies)   

Assegurar a adequação à Rede Natura 2000 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

O plano aponta para definição e implementação de uma 
Estrutura Ecológica com níveis de proteção mais exigente nas 
áreas mais sensíveis, fundamental para a salvaguarda da 
biodiversidade, sustentabilidade e continuidade ecológica, 
integrando os espaços verdes,RAN,REN, Domínio Hídrico e 
percursos amigáveis. (++) 

Integração no regulamento da Estrutura ecológica do PUAEV 

das orientações de gestão previstas no Plano sectorial da Rede 

Natura 2000. (++) 

A estrutura ecológica definida engloba as linhas de água e 

respetivas margens e é condicionado os usos junto às 

principais linhas de água de modo a salvaguardar os sistemas 

ribeirinhos e preservar o SIC do Rio Minho e a ZPE dos 

A implementação do Plano irá levar à maior proximidade das 

atividades humanas aos habitats com valor natural, assim os 

valores naturais poderão ser indiretamente afetados 

nomeadamente através de contaminação difusa das linhas de 

água, do ruído e das emissões gasosas. (-) 

A concretização do Plano traduz-se no aumento da artificialização 

do uso solo, numa área onde predomina a floresta de produção 

com pinheiro bravo. Como se trata de uma área de monocultura 

de pinheiro bravo com baixo valor ecológico, a remoção do 

coberto vegetal não se traduzirá numa perda na biodiversidade do 

local. (-) 
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Critério Áreas Classificadas 

Objetivos de sustentabilidade 
Evitar a alteração e perturbação de valores naturais relevantes (habitats e espécies)   

Assegurar a adequação à Rede Natura 2000 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

estuários dos Rios Minho e Coura. (++) 

 

Nas margens das linhas de água não é permitida a execução 

de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem prévia 

autorização, as intervenções nestas zonas devem ser 

orientadas no sentido da manutenção, recuperação e 

estabilização das margens com base nas espécies arbustivas e 

arbóreas ripícolas e o controle da vegetação infestante. (++) 

Nos espaços verdes a serem definidas na área do plano deve-

se escolher espécies arbóreas e arbustivas autóctones 

variadas, bem adaptadas edafoclimaticamente ao local, e 

tendo como preferência as espécies preconizadas no PROF do 

Alto Minho. (++) 

O regulamento prevê a instalação no plano somente indústrias 

do tipo 2 e 3 e excecionalmente do tipo 1 se for do interesse 

municipal e deste que comprovadamente não apresentem 

inconvenientes ambientais, contribuindo para evitar a 

perturbação dos valores naturais relevantes do município. (+) 

 

A concretização do plano prossupõe o desvio de troços de linhas 

de água que atravessam as plataformas ocorrendo a afetação da 

vegetação autóctone existente nesses corredores ribeirinhos. (-) 

 

Critério Conservação da Estrutura Verde 

Objetivos de sustentabilidade 

Promoção da gestão sustentável e a conservação da natureza. 

Proteger o caráter e a diversidade da paisagem 

Salvaguardar e promover o efeito de continuidade 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

A estrutura ecológica inclui as áreas de RAN, REN, Domínio 

Hídrico e respetivas margens e espaços agrícolas de produção 

e espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, bem como os 

espaços verdes a criar, promovendo um continuum naturale. 

A estrutura ecologia ocupa 32,3 % do Plano (+++) 

O plano impede a introdução de espécies não autóctones e 

incentiva o controlo das espécies não indígenas invasoras 

existentes.(++). 

Nos espaços verdes a serem definidas na área do plano deve-

se escolher espécies arbóreas e arbustivas autóctones 

variadas, bem adaptadas edafoclimaticamente ao local, e 

tendo como preferência as espécies preconizadas no PROF do 

Alto Minho. (+) 

Diminuição do solo rural em 39,0%,ocupando o solo rural na 

proposta de plano 187,6ha (--). 

No plano deixam de existir as categorias de espaço florestal de 

produção e de proteção e conservação do PDM, sendo o uso 

florestal admitido na categoria de espaço de uso múltiplo agrícola 

e florestal, a qual ocupa 104,2ha, correspondendo a uma redução 

de 39,5% do espaço florestal presente no plano. (-). 

O desvio e regularização das linhas de água nas plataformas 

logísticas, originará a destruição da vegetação junto a estas 

linhas, contudo o projeto de execução específico terá como 

objetivo fomentar a recuperação da vegetação natural da linha de 

água com espécies arbóreas e arbustivas autóctones e a realização 

periódica de ações de limpeza. (--) 
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FCD - FATORES FÍSICOS 

Critério Proteção do solo 

Objetivos de sustentabilidade 

Aumentar a Proteção do solo  

Conter/evitar a contaminação do solo  

Minimizar o impacto provocado por resíduos   

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

Nas operações de edificação deverá ser dimensionada 
adequadamente a rede de recolha de resíduos cumprindo o 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene e 
Limpeza Pública de Valença. (++) 
 
A Estrutura Ecológica (espaços verdes) mantém a 
permeabilidade em espaço urbano. (++) 

Aumento da Impermeabilização dos solos, embora o plano defina 

índices máximos de impermeabilização para as varias categorias 

de espaço. Nas áreas da plataforma logística a impermeabilização 

não será superior a 70%, e na plataforma sul está será de 60%. (-) 

Exclusões da RAN (73,8ha), correspondendo a uma redução de 

44,3% na RAN presente no plano e de 4,6% da RAN concelhia. (--) 

Exclusões de REN (53,5ha), contudo correspondem a uma redução 

33,1% da REN presente no plano e de 0,5% da REN concelhia. (--) 

A alteração ao uso do solo atual (agro-florestal) para uso Logístico 

e industrial impedirá a conservação e gestão dos solos com 

recursos agroflorestais. (-) 

 

Critério Água superficial e subterrânea 

Objetivos de sustentabilidade 

Reduzir os níveis de poluição da água para níveis que não prejudiquem os sistemas 
Naturais  

Promover o uso eficiente da água 

Assegurar a proteção das linhas de água 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

O plano prevê a dotação de infraestruturas de abastecimento 
de água e de drenagem de águas residuais, garantindo assim a 
proteção dos recursos hídricos. (+++) 
 
As águas residuais do Plataforma Logística serão tratadas na 
ETAR de Cristelo Côvo. (++) 
 
O plano prevê que a regularização e desvio das linhas de água 
e as bacias de retenção deverão ser objeto de projeto de 
execução específico de acordo com a Lei da Água, Lei n.º 
58/2005 de 29 de Dezembro e aprovado pela entidade 
competente. (++) 
 
As linhas de água e respetivas margens são incorporadas na 
estrutura ecológica e no solo urbano são integradas na 
categoria de espaços verdes assegurando a proteção destes 
elementos, bem como a utilização de pavimentos permeáveis 
e o condicionamento de obras permanentes ou temporárias 
sem prévia autorização. (++) 
 
O plano define que as novas edificações devem incorporar os 
princípios da utilização eficiente da água., estando em linha 
com o objetivo estratégico de minimização dos riscos de 
escassez hídrica (PNUEA). (++) 
 
O programa preliminar da plataforma logística de Valença de 
modo a evitar a ocorrência de descargas de efluentes pluviais 
nas linhas de água, eventualmente carregados de resíduos 
sólidos e óleos, que poderão ser encaminhados à rede após a 
lavagem de pavimentos exteriores, e cuja concentração será 
naturalmente agravada em períodos de estiagem, prevê-se a 
construção de caixas de retenção de resíduos e 
sobrenadantes, a instalar em by-pass aos coletores, a 
montante dos pontos de descarga. (++) 

Diminuição da área de máxima infiltração do plano em 53,5ha, 
correspondendo a uma diminuição em 33,1% deste sistema da 
REN, contudo não se prevê que o sistema aquífero presente na 
área seja afetado. (-) 
 
O programa preliminar da plataforma logística de Valença prevê o 
desvio e regularização de 2 linhas de água, estando classificadas, 
segundo o índice de Strahler, como na Plataforma Logística Norte 
existiria somente ordem 1 e na Plataforma Logística Sul, as linhas 
de água seriam apenas de ordem 1 e 2. As linhas de água serão 
enquadradas em espaços verdes de vegetação autóctone 
adequadas, integradas na estrutura ecológica do plano e 
garantidas condições de manutenção e limpeza. (--) 
 
A alteração do uso do solo resulta na redução da infiltração 
superficial, levando ao incremento do escoamento superficial da 
água proveniente das chuvas, contudo devido a natureza 
permeável dos solos do plano a impermeabilização não afetaram a 
recarga dos aquíferos. (-) 
 
Irar ocorrer um acréscimo da água consumida; contudo, e como 
consequência da aplicação de técnicas de eficiência hídrica, 
prevê-se uma melhor gestão da água e o seu aproveitamento e uso 
mais eficiente. (-) 
 
O programa preliminar da plataforma logística de Valença não 
apresenta qualquer solução ao incentivo para a reutilização das 
águas pluviais armazenadas nas bacias de retenção. (-) 
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Critério Água superficial e subterrânea 

Objetivos de sustentabilidade 

Reduzir os níveis de poluição da água para níveis que não prejudiquem os sistemas 
Naturais  

Promover o uso eficiente da água 

Assegurar a proteção das linhas de água 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

 
O programa preliminar da plataforma logística de Valença 
prevê que nos casos em que os efluentes provenientes de 
determinado edifício ou nave, dadas as atividades aí 
instaladas, contenham cargas de produtos químicos ou 
resíduos, de características ou em quantidades superiores aos 
admitidos na rede pública geral, o operador seja responsável 
pela implementação e manutenção de sistema de pré-
tratamento específico adequado, a montante do ponto de 
descarga. (++) 
 

 

Critério Qualidade do Ar 

Objetivos de sustentabilidade 

Proteger a qualidade do Ar 

Controlar as Emissões de GEE 

Aumento da Eficiência Energética 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

A concentração das atividades industriais e de logística numa 

área devidamente vocacionada para o efeito, terá efeitos 

benéficos do ponto de vista das emissões de GEE e da 

qualidade do ar através do mecanismo de concentração de 

empresas/indústrias, o que contribuirá para a redução dos 

meios de transporte necessários utilizados pelas empresas 

individualmente, face ao surgimento de soluções comuns de 

logística e transporte que permitirão reduzir os percursos 

(melhor otimização de trajetos). (++) 

A construção de um percurso pedonal e clicável na área do 

Plano, contribuirá para a diminuição do uso automóvel e das 

emissões gasosas. (+) 

Na Plataforma logística e Área Empresarial é incentivada a 

potencial instalação de dispositivos de produção de energia 

através de fontes renováveis (ex. painéis solares). (++) 

As novas instalações agropecuárias, devem garantir-se um 

afastamento mínimo de 200 metros destinados a habitação, 

comércio e serviços e instalações de uso coletivos e devem 
promover a criação de uma “cortina verde” de isolamento e 

proteção na envolvente da área edificada. (++) 

Indiretamente a aplicação do ‘Plano de Ação para a 

Sustentabilidade Energética de Valença’ um documento de 

índole estratégica que têm o compromisso de redução das 

emissões de CO2 assumido pelo município, contribuirá para a 

diminuição do GEE. (+) 

Na execução do Plano deverão ser cumpridos requisitos 

mínimos de eficiência energética, nomeadamente as 

Aumento do tráfego rodoviário e consequentemente das emissões 

gasosas na área do plano, por aumento da atividade logística e 

industrial. (--) 

Redução da área florestal e do seu papel como sumidouro de 

carbono. (-) 

Aumento dos consumos energéticos, contribuindo para o aumento 

do efeito de estufa. (-) 

Aumento das emissões gasosas e de gases com efeito de estufa, 

por aumento da atividade logística e industrial. (-) 
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disposições legais constantes no Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) e no 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico 

dos Edifícios (RCCTE), assegurando o cumprimento dos 

requisitos mínimos em termos energéticos e de qualidade do 

ar interior. (++) 

 

Critério Ruído 

Objetivos de sustentabilidade 
Assegurar a emissão de níveis de ruído que não perturbem a saúde humana e o bem-
estar das populações 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

O plano apresenta um zonamento acústico e identifica as 

zonas de conflito e a necessidade de elaboração de planos de 

redução de Ruído e define as regras de edificação nas zonas 

de conflito. (++) 

O cumprimento dos parâmetros definidos na legislação em 

vigor sobre ruído pelas indústrias, quer para interior quer para 

o exterior dos edifícios, bem como a implementação de uma 

estrutura verde de enquadramento condicionarão os efeitos 

acústicos indesejáveis nos recetores sensíveis presentes na 

envolvente da área empresarial e logística. (+) 

O regulamento prevê a adoção de medidas construtivas de 

isolamento sonoro de fachadas dos edifícios, em 

conformidade com o Regulamento dos Requisitos Acústicos 

dos Edifícios (RRAE). (+) 

Aumento dos níveis de ruído devido ao tráfego rodoviário gerado 

pela implantação da plataforma logística na ordem dos 21552 

veículos por dia (Estudo de Tráfego e de Circulação na Plataforma 

Logística de Valença e na Área Envolvente, efetuado pela 

TRAFNOR de julho 2009), aumentará os recetores sensíveis 

expostos a níveis de ruído acima dos limites na envolvente da 

EN13. (--) 

 

 

 

FCD – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Critério 
Infraestruturas 

(Abastecimento, saneamento, eletricidade e gás) 

Objetivos de sustentabilidade Assegurar uma boa cobertura e proximidade às redes de infraestruturas 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

A plataforma logística prevê a execução de rede de 
saneamento, de água para abastecimento, de águas pluviais, 
de rega e combate a incêndios, de eletricidade e iluminação. 
(++) 

Verifica-se que existe na área do plano e nas proximidades da 
plataforma logística e da área empresarial proposta, redes 
abastecimento, saneamento e eletricidade, sendo necessário 
proceder ao prolongamento. (++) 

As operações de edificação devem cumprir o Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edificação e o Regulamento 
Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de 
Água e de Drenagem. (++) 
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Critério Instrumentos de Gestão Territorial 

Objetivos de sustentabilidade Garantir a compatibilização com os instrumentos de Gestão Territorial 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

O Plano irá traduzir-se num espaço ordenado e 
infraestruturado capaz de induzir a organização espacial do 
tecido logístico e industrial do concelho, sendo compatível 
com o Programa Portugal Logístico, com o PNPOT e com a 
proposta de PROT do Norte. (+++) 

Concretização a estratégia definida no PDM de Valença, 
através da execução da Plataforma Logística classificada 
como solo de urbanização programada para indústria, 
armazenagem, serviços e logística. (+++) 

A alteração do uso florestal de proteção e conservação do PDM, 
para um uso Múltiplo Agrícola e Florestal contradiz os objetivos 
específicos do PROF ao Alto Minho para a sub-região do plano, no 
qual se deve dar prioridade a função de proteção, contudo a 
redução é de 1,4% do espaço florestal de proteção e conservação 
concelhio. O plano prevê a utilização de espécies propostas no 
PROF ao Alto Minho nos espaços verdes do plano. (-) 

 

Critério Uso do Solo 

Objetivos de sustentabilidade 

Disciplinar o uso do solo 

Colmatação e nucleação do espaço Urbano 

Fomentar o desenvolvimento sustentável, através da organização espacial do território 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

A concentração das atividades industriais e de logística numa 
área devidamente vocacionada para o efeito e 
estrategicamente situada em relação às infraestruturas e 
redes existentes e dotados de estruturas e serviços 
diferenciadores. (++) 

A concretização do Plano permitirá a existência de uma área 
empresarial devidamente planeada e infraestruturada, 
fomentando a redução do uso industrial disperso no concelho. 
(++) 

Diminuição do solo rural em 39,0%,ocupando o solo rural na 
proposta de plano 187,6ha e aumento do solo urbano em 38,9 % 
para os 525,4ha, alteração do uso do solo embora tenha um efeito 
negativo corresponde à concretização de uma estratégia definida 
no PDM e é considerado um compromisso ao mais alto nível para o 
desenvolvimento do Norte de Portugal e para a região 
transfronteiriça, em particular. (--). 

 

 

Critério Mobilidade e Acessibilidades 

Objetivos de sustentabilidade 
Melhorar as acessibilidades externas e internas 

Reduzir a necessidade de utilização do automóvel 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

Reforço das acessibilidades através da beneficiação e 
alargamento da EN13, garantindo um nível de serviço de B a 
A. (+++) 

A construção de um percurso pedonal e clicável na área do 
Plano, contribuirá para a diminuição do uso automóvel. (++) 

O atual serviço de transportes coletivos não contribui para 
atenuar a utilização do automóvel. (--) 
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Critério Qualidade de Vida 

Indicadores Melhorar a qualidade de vida da população 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

Aumento dos espaços verdes através de classificação deste 
espaços nas plataformas logísticas e do enquadramento das 
linhas de água em espaços verdes, correspondendo também a 
importantes elementos para a constituição da Estrutura 
ecológica (++). 

O plano contempla categorias de espaço para a 
implementação de equipamentos de utilização coletiva. (+) 

Definição de espaços verdes integrados no tecido urbano, 
possuindo condições atrativas para usos e funções 
relacionadas com o desporto lazer, consentâneas com a 
salvaguarda e conservação da natureza e promoção da 
qualidade de vida. (++) 

 

 

Critério Riscos Naturais e Tecnológicos 

Objetivos de sustentabilidade Prevenir os riscos 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

Localização das atividades industria e de logística numa área 
preparada para dar resposta a eventuais acidentes naturais e 
tecnológicos. (++) 

O regulamento do plano considera usos não compatíveis com o 
uso dominante, usos que constituam fator de risco para a 
integridade das pessoas e bens, incluindo o risco de explosão, 
de incêndio ou de toxicidade. (++) 

A implementação da plataforma logística de Valença e 
consequente impermeabilização originará um aumento 
acréscimo de caudal de 11% para a Bacia Norte, e 14% para a 
Bacia Sul, tendo sido elaborado um estudo hidráulico para a 
implementação de bacias de retenção para minimização do 
risco de cheias. (++) 

Segundo o relatório do plano adota as medidas definidas pelo 
Estudo Hidrológico e Hidráulicos das linhas de água das 
Plataformas com a finalidade de precaver as condições de 
escoamento decorrente do aumento da área 
impermeabilizada e uma solução integrada de controle do 
fenómeno de cheias, e possibilitar um enquadramento 
paisagístico das plataformas e requalificação das linhas de 
água. (++) 

A edificação em solo rural deve cumprir o previsto na lei que 
estrutura o sistema de defesa da floresta contra incêndios 
nomeadamente na execução de uma faixa de gestão de 
combustíveis. (++) 

Nas zonas ameaçadas por cheias só são admitidas construções 
destinadas ao apoio de atividades de recreio e lazer e 
execução de infraestruturas. (++) 

O regulamento prevê a instalação no plano somente indústrias 
do tipo 2 e 3 e excecionalmente do tipo 1 se for do interesse 
municipal e deste que comprovadamente não apresentem 
inconvenientes ambientais, contribuindo para prevenir os 
riscos tecnológicos. (+) 

 

Risco de incêndios devido à proximidade, da plataforma logística e 
área empresarial, de zonas classificadas com perigosidade de 
incêndio alta e muito alta, contudo o plano define que deve ser 
observada uma descontinuidade combustível entre as edificações 
e as manchas de árvores. (-) 
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Critério Riscos Naturais e Tecnológicos 

Objetivos de sustentabilidade Prevenir os riscos 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

Adoção das medidas do PMDFCI na área do Plano e sua 
envolvente. (++) 

FCD - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COMPETITIVIDADE ECONÓMICA. 

Critério Dinâmica turística 

Objetivos de sustentabilidade Promover o potencial turístico do concelho 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

O plano possibilita a implementação de empreendimentos 

turísticos na plataforma logística e no solo rural (++) 

Recuperação do Forte Alto da Forca e promoção dos caminhos 

de Santiago e a Rota dos Relógios. (+). 

Aumento do turismo de negócios. (++) 

Diminuição da qualidade ambiental pela instalação das áreas 

empresariais e de logística o que prejudica o setor turístico na 

área do plano, contudo instalação das atividades económicas está 

condicionada ao cumprimento da legislação aplicável ao nível da 

salvaguarda da qualidade ambiental e salubridade. (-) 

 

Critério Competitividade local e Regional 

Objetivos de sustentabilidade 

Aumentar a competitividade e atratividade do município, através da criação de 
condições para a atração e fixação de novos investimentos empresariais. 

Reforçar a cooperação transfronteiriça entre o Norte de Portugal e a Galiza. 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

Organização em termos de implementação territorial a 

atividade logística, oferecendo um espaço transfronteiriço 

adequado ao desenvolvimento daquela atividade., e 

contribuirá para um acréscimo do peso dos setores secundário 

e terciário na estrutura produtiva local. (+++) 

As atividades económicas promovidas pelo Plano contribuirão 

para um acréscimo da importância da área empresarial de 

Valença e do concelho de Valença no contexto da hierarquia 

regional, fornecendo melhores condições para o 

empreendedorismo e desenvolvimento de atividades 

económicas. (+++) 

A proximidade do plano ao nó da A3, revela fortes 

potencialidades de atração de empresas. (++) 

Redução de custos através de uma maior racionalização e 

eficiência dos sistemas de transportes, promovem a 

atratividade e afixação de investimentos empresariais. (++) 

Aumento das atividades comerciais e das mercadorias 

movimentadas. (++) 

Período de crise que pode condicionar a concretização de 

investimentos (-) 
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Critério Emprego e Potencial Humano 

Objetivos de sustentabilidade 

Promover o emprego local 

Atração de Recursos humanos qualificados 

Contribuir para fixar população no concelho 

Oportunidades/Impacte positivo Riscos/Impacte negativo 

Criação de dinâmicas de desenvolvimento urbano (e 

económico) que motivem a fixação dos desempregados, 

nomeadamente, mulheres e/ou jovens diplomados pelo Ensino 

Superior. (++) 

A existência de novas empresas criará novos postos de 

trabalho, o que irá permitir diminuir a taxa de desemprego, o 

índice de envelhecimento, além de proporcionara existência 

de condições para atrair e fixar população no concelho e 

eventualmente na região. (+++) 

Período de crise que pode condicionar a concretização de 

investimentos (-) 
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9 Diretrizes de Seguimento 

Vistos e analisados os efeitos previsíveis que resultam da implementação do PUFZ, importa neste ponto 

identificar um conjunto de medidas de caráter preventivo, suplementares as propostas apresentadas na 

revisão do PDM, que permitam minorar ou eliminar os efeitos negativos identificados, ou, acessoriamente, 

possam introduzir melhorias na implementação do Plano. Este procedimento decorre do previsto na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 6º do Decreto-lei no 232/2007, de 15 de junho, que refere que a entidade 

responsável pela elaboração do Plano deve prever, no relatório ambiental, “as medidas destinadas a 

prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar quaisquer efeitos adversos significativos no ambiente 

resultantes da aplicação do plano ou programa”. 

Deste modo são propostos os seguintes conjuntos de medidas: 

• Medidas de Planeamento ou seja medidas/recomendações que se destinam a 

complementar/alterar a proposta do Plano. 

• Medidas de Seguimento e Gestão ou seja medidas/recomendações quando pretende-se que 

haja uma potenciação dos efeitos positivos (oportunidades) e uma minimização dos efeitos 

negativos (riscos) identificados previamente, pelo que, estas devem ser integradas no programa 

de execução do plano. 

 

9.1 Medidas de Planeamento 

Neste ponto apresentam-se o conjunto de recomendações efetuadas no junto da equipa do plano, que se 

destinavam a complementar/ alterar a proposta do Plano, com o intuito de prevenir, reduzir e, tanto 

quanto possível, eliminar, os efeitos negativos do Plano. 

No quadro seguinte apresenta-se a ponderação das recomendações pela equipa do plano e sua 

integração na proposta de plano 

 

Tabela 83 – Medidas de planeamento e sua ponderação 

Medida de Planeamento Ponderação Equipa do Plano 

Nas margens das linhas de água não deverá ser permitida a execução de quaisquer obras permanentes 

ou temporárias sem prévia autorização, as intervenções nestas zonas devem ser orientadas no sentido 

da manutenção, recuperação e estabilização das margens com base nas espécies arbustivas e arbóreas 

ripícolas e o controle da vegetação invasora. 

Regulamento (artigo. 9º)  

A estrutura ecológica do PUAEV deve incluir os cursos de água e as respetivas margens de modo 

assegurar a conservação e integridade dos sistemas ribeirinhos e a definição de um continuum 

naturale com a envolvente. 

Regulamento(artigo. 8º e 9.º)  
e Planta de Zonamento e 

Estrutura Ecológica 

Sempre que possível, em solo urbano, as linhas de água e respetivas margens devem estar na categoria 

de Espaços verdes de proteção, correspondendo a áreas não edificáveis de elevada importância 

ambiental e cénica. 

Regulamento (artigo. 8º) 
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Medida de Planeamento Ponderação Equipa do Plano 

O plano adota as medidas definidas pelo Estudo Hidrológico e Hidráulicos das linhas de água das 

Plataformas com a finalidade de precaver as condições de escoamento decorrente do aumento da área 

impermeabilizada e uma solução integrada de controle do fenómeno de cheias, e possibilitar um 

enquadramento paisagístico das plataformas e requalificação das linhas de água.  

Relatório do Plano  

A regularização e desvio das linhas de água e as bacias de retenção deverão ser objeto de projeto de 

execução específico de acordo com a Lei da Água, Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro e aprovado pela 

entidade competente. 

No entanto, as regularizações de linhas de água têm de ser efetuadas de acordo com princípios 

ambientalmente aceitáveis e com o recurso a “boas práticas”, sem as quais se corre o risco de romper 

o equilíbrio. (Boas Práticas para Ocupação do Solo, no respeito pelos Recursos Hídricos da CCDR LVT) 

 

A aplicação de boas práticas em regularizações, passa por:  

1. Evitar a regularização com traçados geométricos, e transições angulosas;  

2. Evitar a alteração da rede de drenagem natural; 

3. Utilizar materiais naturais permeáveis, evitando o aumento das velocidades de escoamento e a 

erosão das margens; e desta forma evitar a degradação dos cursos de água;  

4. Contribuir para a aproximação entre o homem e o elemento água, com a valorização da paisagem.  

5. A vegetação arbórea e arbustiva autóctone ribeirinha existente quando afetada deverá reposta  

O projeto das bacias deve incorporar desde logo um plano de gestão para as operações de manutenção 

de forma a assegurar a sua execução ao longo do tempo. 

Relatório do Plano e 
Regulamento (artigo. 8º e 9.º)  

Nos espaços verdes a definir na plataforma logística proposta e área empresarial deve-se escolher 

espécies arbóreas e arbustivas autóctones variadas, bem adaptadas edafoclimaticamente ao local, e 

tendo como preferência as espécies preconizadas no PROF do Alto Minho. 

Regulamento (artigo. 50º)   

Com o objetivo de garantir a manutenção dos valores naturais de interesse comunitário nas áreas 

integradas na Rede Natura 2000 e no Domínio Hídrico são aplicáveis as seguintes orientações de 

Gestão: 

 Monitorizar, manter/melhorar a qualidade da água 

-Conservar/recuperar a vegetação ribeirinha 

- Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água. 

- Assegurar a funcionalidade hidráulica das linhas de água e de drenagem natural. 

-Condicionar a expansão urbano-turística e a construção de infraestruturas. 

-Impedir a introdução de espécies não autóctones/controlar existentes. 

- Manter/recuperar habitats contíguos (estabelecer corredores ecológicos) 

- Condicionar o uso de agroquímicos. 

Regulamento (artigo. 8º e 9.º) 
e Planta de Zonamento 

As novas edificações e as remodelações devem cumprir os requisitos mínimos de eficiência energética 

e incorporar os princípios da utilização eficiente da água.  
Regulamento (artigo. 29º)   

Recomenda-se na Plataforma logística e Área Empresarial proposta a avaliação a potencial instalação 

de dispositivos de produção de energia através de fontes renováveis (ex. painéis solares) 
Relatório do Plano 

Nas parcelas ou lotes da Plataforma logística e Área Empresarial proposta junto às zonas classificadas 

com perigosidade de incêndio alta e muito alta deverá ser garantida a descontinuidade combustível 

entre as edificações e as manchas de árvores através da implementação e manutenção da faixa de 

Regulamento (artigo. 50º)   
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Medida de Planeamento Ponderação Equipa do Plano 

proteção com o dimensionamento estipulado na legislação em vigor. 

Recomenda-se a definição de uma área verde de enquadramento na envolvente da Plataforma 

logística e Área Empresarial proposta, devendo-se favorecer-se a utilização de espécies vegetais que 

promovam a contenção dos incêndios (por exemplo espécies de coberto denso e agulha/folha curta, 

como algumas espécies da família das cupressáceas e das pináceas).  

Relatório do Plano e 
Regulamento (artigo. 50º)  

Nas novas instalações agropecuárias, deve garantir-se um afastamento mínimo de 200 metros 

destinados a habitação, comércio e serviços e instalações de uso coletivo e promover a criação de uma 

“cortina verde” de isolamento e proteção na envolvente da área edificada, através de arborização por 

espécies de folha perene e ainda, observar as orientações constantes na Estratégia nacional para os 

Efluentes Agro-pecuários e Agro-industriais (ENEAPAI). 

Regulamento (artigo. 27º)   

Recomenda-se que a Plataforma logística e Área Empresarial proposta seja devidamente enquadrada 

por uma faixa de vegetação arbórea com dimensão adequada para integração paisagística da mesma e 

que promova a atenuação das emissões sonoras. 

Regulamento (artigo. 50º) e 
Planta de Zonamento  

Identificação no zonamento acústico das zonas de conflitos e das condições de edificabilidades nessas 

áreas, além da necessidade de elaboração de Planos de redução de Ruído  

Regulamento (artigo. 11º) e 
Planta de Zonamento 

Acústico  

 

9.2 Medidas de Seguimento e Gestão 

 

As medidas apresentadas não dispensam uma avaliação mais detalhada nos eventuais processos de 

Avaliação de Impacte Ambiental que venham a estar associados a projetos que serão naturalmente 

acolhidos pelo presente PUAEV. 

Medidas ao nível do desenvolvimento do projeto da Plataforma Logística de Valença 

• Exigir o cumprimento de todas as normas ambientais ao nível da poluição sonora, hídrica e 

atmosférica; 

• No procedimento de AIA da Plataforma Logística, deverão ser aprofundadas, entre outros 

aspetos julgados por necessários, as seguintes temáticas: 

Emissões atmosféricas previsíveis com o desenvolvimento das atividades industriais, 

suas consequências e respetivas medidas de minimização; 

Impactes do desvio e regularização das linhas de água nos sistemas ribeirinhos 

nomeadamente da Veiga de Mira; 

Impactes sobre as espécies e habitats protegidas da Rede Natura 2000. 

Impactes no ambiente sonoro, na proteção do solo, produção/tratamento de efluentes e 

resíduos e riscos tecnológicos. 

• A Entidade promotora da Plataforma Logística, deverá incentivar os proprietários dos lotes a 

utilizar energias renováveis e a adotar boas práticas ambientais nas suas atividades. 

• Desenvolvimento de um plano integrado de gestão de resíduos produzidos na plataforma, quer 

para a fase de obra, quer para a fase de exploração; 
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• Assegurar as condições adequadas de escoamento superficiais nas superfícies 

impermeabilizadas e a eficácia dos sistemas de drenagem de águas pluviais. 

• Assegurar a qualidade da água a jusante das áreas da Plataforma logística, principalmente na 

linha de água afluente da Veiga de Mira, cumprindo os parâmetros do Anexo XXI do Decreto-lei 

236/98, de 1 de Agosto. 

• Adotar soluções para o uso eficiente da água e para a eventual reutilização de águas pluviais e 

residuais em usos compatíveis (rega de espaços verdes, lavagens, descargas em instalações 

sanitárias). 

• Assegurar, sempre que possível um contínuo natural, de forma a permitir a presença de áreas 

naturalizadas enquadradas nas áreas da plataforma logística; 

• A regularização e desvio das linhas de água e as bacias de retenção deverão ser objeto de 

projeto de execução específico de acordo com a Lei da Água, Lei n.º 58/2005 de 29 de 

Dezembro e aprovado pela entidade competente. 

• Garantir na regularização das linhas de água a aplicação de boas práticas ambientais. 

• Garantir que as linhas de água dentro da Plataforma Logística tenham adequada manutenção e 

limpeza de modo a evitar a sua degradação e contaminação das linhas de água a jusante. 

• Garantir que implementação de bacias de retenção e da regularização/desvio das linhas de água 

seja feita através de técnicas de engenharia biofísica. 

• Garantir que não ocorra descargas de efluentes pluviais nas linhas de água, eventualmente 

carregados de resíduos sólidos e óleos, através da instalação de caixas de retenção de resíduos 

e sobrenadantes, a instalar em by-pass aos coletores, a montante dos pontos de descarga. 

• Assegurar perímetros de segurança mínima em redor da plataforma logística, de forma a impedir 

a propagação de incêndios florestais da área envolvente para a área da plataforma, 

nomeadamente na manutenção de uma faixa de gestão de combustível. 

• Garantir uma taxa de impermeabilização do solo igual à prevista no programa preliminar de até 

70% das áreas da plataforma logística. 

• Assegurar que áreas envolventes a zonas a ameaçadas por cheias apresentem sectores 

permeáveis significativos, nomeadamente, assegurar a manutenção e/ou criação de espaços 

verdes, permitindo desta forma a infiltração da água. 

• Incluir especificações no Projeto de Execução (ao nível do caderno de encargos) em particular, a 

definição dos requisitos de qualidade nomeadamente no que se refere à tipologia e uniformidade 

dos materiais e acabamentos exteriores dos muros de suporte de terras que serão construídos 

no interior dos lotes ou no seu limite. 

• Promover a utilização de soluções de eficiência energética na iluminação pública. 

• Fomentar a boas práticas ambientais junto das empresas a instalar na plataforma logística, 

sobretudo no que se refere à adoção de Sistema de Gestão Ambiental. 

• Adotar medidas que assegurem uma recolha e tratamento de águas residuais adequados; 

• Assegurar as condições adequadas de escoamento superficiais nas superfícies 

impermeabilizadas e a eficácia dos sistemas de drenagem de águas pluviais; 

• Sugere-se que o parque apresente uma rede de pistas clicáveis, que promovam o uso da 

bicicleta enquanto transporte alternativo; 

• Desenvolvimento de serviços complementares e sinergias entre a Plataforma Logística e o tecido 

empresarial do Concelho. 
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• Propõem-se a criação de áreas destinadas a equipamentos de usufruto comum ao ar livre e de 

equipamentos de apoio à comunidade e aos futuros trabalhadores da plataforma. 

 

Medidas gerais 

FCD – BIODIVERSIDADE  

• Assegurar a preservação dos valores naturais da Zona de Proteção Especial para as Aves 

PTZPE0001 e do Sítio Importância Comunitária PTCON0019. 

• Recomenda-se a avaliação de possíveis impactes de loteamentos a efetuar em locais integrados 

na Rede Natura 2000. 

• Recomenda-se a realização de medidas que visem a preservação das linhas de água e 

respetivas margens, mais especificamente a promoção do desenvolvimento de vegetação 

ripícola. 

• Fomentar a da plantação de espécies autóctones e de remoção de exóticas. 

• Desenvolvimento de um Guia de Boas Práticas para a implementação e gestão das áreas 

integradas na Estrutura Ecológica Municipal.  

• Fiscalizar o uso de agroquímicos na agricultura nas áreas condicionadas. 

• Em sede de AIA, nos projetos sujeitos a este regime, deverão ser aprofundados os estudos 

referentes às implicações que o processo de urbanização poderá ter sobre as linhas de água 

abrangidas pelo plano, bem como sobre a fauna e flora, nomeadamente das áreas protegidas. 

• Acompanhar os usos nas áreas classificadas como RAN, REN e domínio hídrico e suas 

margens, bem como da estrutura ecológica, de modo a garantir a sua compatibilidade com os 

usos definidos no plano. 

• Incrementar a plantação de espécies autóctones. 

 

FCD - FATORES FÍSICOS 

 

• Inspeção periódica às unidades instaladas na área do plano, de forma a confirmar o cumprimento 

dos valores limite legais aplicáveis às águas residuais, às emissões de poluentes atmosféricas e 

ruído. 

• Incentivar o aumento da oferta de transportes públicos, nomeadamente a plataforma logística e 

as áreas empresariais, e desta forma contribuir para o controlo das emissões de gases de efeito 

de estufa. 

• As atividades económicas a instalar na área do plano deverão privilegiar tecnologias inovadoras 

e ecoeficientes, que permitam uma redução do consumo de recursos naturais e uma menor 

produção de resíduos e emissões. 

• Fomentar a deposição e recolha seletiva de resíduos e sua posterior valorização. 

• Assegurar que o surgimento de novas atividades económicas seja acompanhado pela 

implementação de um sistema de gestão de resíduos adequado, que responda às necessidades 

das unidades instaladas. As atividades económicas deverão cumprir os princípios de gestão de 
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resíduos relativamente à redução, reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos 

produzidos. 

• Promoção do uso eficiente da água, no que diz respeito ao setor urbano, industrial e agrícola, de 

acordo com as medidas do PNUAE. 

• Garantir a criação de espaços verdes associados as linhas de águas. 

• Aquando da implantação das infraestruturas na área plano, toda a maquinaria e equipamentos 

utilizados deverão estar nas melhores condições de funcionamento, de forma a evitar derrames 

acidentais de óleos e combustíveis, que poderiam provocar contaminação do solo (e dos 

recursos hídricos).  

• Assegurar, que as atividades económicas a instalar na área do plano, apostem nas energias 

renováveis, aliada à aplicação de medidas de consumo energético sustentável – eficiência 

energética – privilegiando o apoio a atividades que adotem boas práticas no âmbito das 

alterações climáticas. 

• Cumprir a legislação em vigor relativa à Certificação Energética de Edifícios, principalmente para 

edifícios a construir ou remodelar. 

• Promover ações de sensibilização relativas à poupança de energia.  

• Promover a utilização de soluções de eficiência energética na iluminação pública. 

• Garantir a implementação do Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética de Valença. 

• Promover um conjunto de ações que visem diminuir a emissão de GEE e controlar a emissão de 

poluentes para a atmosfera nomeadamente a utilização de transportes mais sustentáveis 

nomeadamente transportes coletivos e a bicicleta. 

• Apresentar à Assembleia Municipal, de dois em dois anos, um relatório sobre o estado do 

ambiente acústico da área do PUAEV (exceto quando esta matéria integre o relatório sobre o 

estado do ambiente municipal (cf. Artigo 10.º do Regulamento Geral de Ruído). 

• Atribuir prioridade, na aplicação de planos municipais de redução de ruído, às zonas sensíveis ou 

mistas expostas a ruído ambiente exterior que exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite 

fixados no Artigo 11.º do RGR. 

• Caso no futuro se verifique uma degradação do ambiente sonoro da área do PUAEV e por 

aumento do tráfego rodoviário gerado pela plataforma logística e atividades económicas, 

nomeadamente na EN13, dever-se-ão acautelar medidas, designadamente, de controlo de 

tráfego, controlo de velocidade (redução da velocidade máxima autorizada nas vias urbanas, que 

pode permitir uma redução de cerca de 6 a 8 dB (A)) e redução de viaturas pesadas (caso seja 

possível ter circuitos alternativos). 

• No projeto de requalificação e alargamento da EN13, de modo a ser atenuados os efeitos do 

ruído proveniente do tráfego automóvel, deverão ser utilizados pavimentos com melhor 

desempenho na absorção acústica, que podem originar uma redução na emissão do ruído de 

tráfego rodoviário entre os 3 e os 5 dB (A). Outra medida que poderá ser considerada é a 

construção de uma cortina arbórea na envolvente da via rodoviária. 

• Acompanhar o Plano de Ação do Mapa de Ruído Estratégico do IP1. 
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FCD – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

• Garantir o planeamento e execução da infraestruturação necessária em termos de reservatórios, 

redes de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais e recolha e 

deposição de resíduos previamente à construção de novas urbanizações. 

• Controlo estrito e operacional das normas regulamentares e propostas de ocupação e 

transformação do território. 

• Considera-se importante promover estratégias que evitem a difusão excessiva do espaço 

urbanizável, para acomodar o eventual aumento da população, na envolvente da área do plano. 

• Assegurar a minimização de áreas impermeabilizadas na área empresarial. 

• Assegurar a execução, qualificação e tratamento das áreas verdes e dos espaços públicos, nos 

espaços industriais criados. 

• Acompanhamento da ocupação do solo urbano em cada sub-categoria, nas áreas de construção 

e edificação. 

• Promover um correto ordenamento da área empresarial, dotando-o de todas as infraestruturas, 

ambientais, tecnológicas e outras disponíveis, e recorrendo sempre que possível, à melhor 

tecnologia disponível.  

• Assegurar a hierarquização viária assente nas funções e níveis de serviços resultantes da área 

proposta. 

• Implementar alterações ao circuito de transportes coletivos para que estes passem a servir as 

áreas de atividades económicas propostas ( Plataforma Logística e Área empresarial), para além 

de adequar os horários e as frequências das carreiras. 

• Realizar campanhas de sensibilização para a utilização de meios de transporte mais 

sustentáveis. 

• Fomentar a utilização dos transportes públicos coletivos, e em particular, dos menos poluentes 

no concelho, com o objetivo de alterar a distribuição modal verificada atualmente, bem como 

inverter a tendência de aumento da utilização do automóvel. 

• Aplicação das medidas definidas no PMDFCI à área do plano.  

• Elaboração de um Plano de Emergência específico para a área de intervenção do PUAEV. 

• Implementação e avaliação da eficácia de planos de prevenção e combate a incêndios florestais 

e sobre património edificado (pontos de água, equipas de prevenção, sistemas de alerta e 

combate, equipamentos disponíveis, etc.). 

• Adoção de técnicas construtivas dos edifícios que contribuam para o aumento da resistência 

destes ao risco de incêndio. 

• Garantir a implementação das medidas definidas no plano e assegurar a aplicação do Regime 

Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios. 

• Garantir a não edificação nas áreas classificadas com risco de cheias. 

 

FCD - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COMPETITIVIDADE ECONÓMICA. 

• Promover uma política de divulgação da área empresarial através de uma estratégia de 

marketing direcionada para público-alvos identificado como prioritários. 
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• Criar condições que promovam a fixação da população jovem no concelho, nomeadamente em 

termos de emprego, através da captação e fixação de novos investimentos geradores de 

emprego qualificado. 

• Promover políticas de qualificação progressiva da população ativa desempregada. 

• Sempre que possível, e em situações de igual de circunstâncias, deve favorecer-se a utilização 

de serviços e recursos (humanos e materiais) regionais.    

• Avaliação do grau de diversificação e dinamismo das atividades industriais e logísticas 

desenvolvidas na área empresarial. 

• Melhorar a divulgação e oferta de percursos temáticos. 

• Assegurar que os novos empreendimentos turísticos incorporam as soluções tecnológicas e 

organizativas existentes mais eficientes do ponto de vista energético - ambiental, exigindo a 

adoção de sistemas de gestão ambiental como condição ao licenciamento turístico   
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10. Programa de Gestão e Monitorização Ambiental 

Atendendo à natureza executória das propostas do Plano de Urbanização da Área Empresarial de 

Valença, a monitorização e avaliação, estratégica e operacional torna-se fundamental, quer do ponto de 

vista do desempenho ambiental associado à execução das mesmas, quer dos seus impactes sobre o 

ambiente. Esta importância é, aliás, sublinhada no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, no seu artigo 

11.º, quando refere que “as entidades responsáveis pela elaboração dos plano e programas avaliam e 

controlam os efeitos significativos no ambiente decorrentes da respetiva aplicação e execução, 

verificando a adoção das medidas previstas na declaração ambiental, a fim de identificar atempadamente 

e corrigir os efeitos negativos imprevistos”. 

 

 

Figura 51 – Diagrama de Seguimento. 

O objetivo central desta fase é o de promover o acompanhamento sistemático de um conjunto de 

dinâmicas em domínios que, de um modo mais direto ou indireto, influenciam as condições ambientais e 

de sustentabilidade do território, procurando, deste modo, apoiar os processos de conceção e decisão de 

políticas e medidas de intervenção à escala urbana e permitindo acompanhar com regularidade o 

exercício das atividades previstas, assim como o desempenho das entidades responsáveis pela sua 

execução. 

Assim, neste ponto apresentam-se os princípios gerais e abordagens recomendadas para o processo de 

gestão e monitorização da execução das propostas do PDM, sob o ponto de vista da sustentabilidade e 

do respetivo desempenho ambiental, bem como as correspondentes medidas de controlo, ou seja, na 

PUAEV 
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definição de medidas corretivas a aplicar, decorrentes da identificação atempada dos eventuais efeitos 

negativos significativos e imprevistos, e consequentes da execução do Plano e que têm como objetivo 

final assegurar a redução dos impactes ambientais, melhorando o desempenho ambiental da execução 

das propostas do PUAEV. 

 

10.1 Definição de Indicadores de Monitorização 

A monitorização das opções estratégicas do Plano será desenvolvida, pelo município, de acordo com os 

indicadores e as metas definidas no quadro anterior, e tendo em conta os seguintes objetivos:  

���� Acompanhar e validar a avaliação dos efeitos no ambiente identificados no decurso da avaliação 

ambiental do Plano; 

���� Avaliar se a aplicação das opções do Plano contribui eficazmente para alcançar os objetivos de 

sustentabilidade definidos; 

���� Avaliar a eficácia das diretrizes propostas, com o objetivo de minimizar eventuais efeitos 

negativos e potenciar os efeitos positivos; 

���� Promover uma maior participação e envolvimento dos agentes com responsabilidades no 

processo de avaliação ambiental do plano. 

O plano de controlo constitui uma base para avaliar o impacte do plano de ação e o respetivo 

desenvolvimento das ações adotadas. Esta avaliação será feita através da análise de indicadores, com 

base no desempenho ambiental. 

Os indicadores apresentados (Critérios, objetivos de sustentabilidade e indicadores, por fator de decisão) 

permitem assegurar a construção de um sistema próprio e permanente de recolha, tratamento e análise 

de dados, no sentido de conhecer a situação na área de influência do Plano e como detetar e medir 

tendências de evolução ao longo da sua execução. 

Durante a fase de seguimento os indicadores podem também ser adaptados, face aos resultados obtidos, 

ou à facilidade em obter informações/dados que à data não se encontram sistematizados. As metas 

podem ter que ser reajustadas devido a alterações normativas ou dos objetivos estratégicos. 

Durante a fase de seguimento os indicadores podem também ser adaptados, face aos resultados obtidos, 

ou à facilidade em obter informações/dados que à data não se encontram sistematizados. As metas 

podem ter que ser reajustadas devido a alterações normativas ou dos objetivos estratégicos. 
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FCD – Biodiversidade 

Objetivo                                                                   Indicadores Unidades 
Fontes de 
Informação 

Frequência de 
Amostragem 

Áreas Classificadas 

Evitar a alteração e perturbação 
de valores naturais relevantes 
(habitats e espécies)   

Assegurar a adequação à Rede 
Natura 2000 

Áreas com valores naturais 
(Espécies e Habitas protegidos) 
afetadas 

Nº de Espécies ICNB/CMV Quinquenal 

Trilhos de interpretação 
devidamente equipados e 
sinalizados 

Nº de trilhos CMV Anual 

Sinalização 
Boa/Razoável/Má 

CMV Anual 

N.º de iniciativas de 
gestão/conservação dos valores 
naturais 

N.º CMV Anual 

Área destinada à proteção das 
linhas de água e sistemas 
ribeirinhos 

ha CMV Anual 

Estudos de Incidências 
Ambientais ou de Impacto 
ambiental realizados na área 
do Plano 

N.º CMV Anual 

Conservação da Estrutura Verde 

Promoção da gestão sustentável e 
a conservação da natureza. 

Proteger o caráter e a diversidade 
da paisagem 

Salvaguardar e promover o efeito 
de continuidade 

Área abrangida por ações de 
controlo de espécies não 
indígenas com comportamento 
invasor 

Km2 ICNB/CMV Anual 

Nº de árvores de espécies 
autóctones plantadas 

N.º CMV Anual 

Solo rural por categoria de 
ordenamento (agrícola e 
florestal). 

ha CMV Anual 

Variação da área florestal no 
PUAEV 

% CMV Anual 

Operações urbanísticas em 
área da Estrutura Ecológica 
fundamental 

N.º CMV Anual 

Operações urbanísticas em 
área da Estrutura Ecológica 
complementar 

N.º CMV Anual 
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FCD - Fatores Físicos 

Objetivos Indicadores Unidades 
Fontes de 
Informação 

Frequência de 
Amostragem 

Proteção do Solo 

Aumentar a Proteção do solo  

Conter/evitar a contaminação do 
solo  

Minimizar o impacto provocado por 
resíduos   

Densidade habitacional;  hab/km2 INE Anual 

Projetos de edificação em Áreas 
de RAN e REN 

N.º CMV Anual 

Taxa de impermeabilização do 
solo. 

% CMV Anual 

Produção de resíduos Kg/habitante INE Anual 

Valorização de resíduos ton INE Anual 

Ocorrência de Cheias N.º CMV Anual 

Agua Superficial e Subterrânea 

Reduzir os níveis de poluição da 
água para níveis que não 
prejudiquem os sistemas Naturais  

Aumentar o aproveitamento e 
reutilização de água  

Promover o uso eficiente da água 

Assegurar a proteção das linhas de 
água 

Qualidade da água superficial e 
subterrânea (Veiga de Mira) 

Índice INAG Anual 

Qualidade da água a jusante das 
bacias de retenção 

VMR Anexo XXI do 
DL236/98 

CMV/Promotora 
da Plataforma 

Logistica 
Anual 

Utilização de água, por setor, e 
proporção reutilizada 

m3 INE/CMV Anual 

Tratamento de águas residuais m3 INE/CMV Anual 

Reutilização de águas residuais e 
pluviais tratadas em rega ou 
outros usos compatíveis. 

m3 CMV Anual 

Linhas de água afetadas (desvio)  Km CMV Anual 

Valorização e Limpeza de linhas 
de água  

Km CMV Anual 

Qualidade do Ar 

Proteger a qualidade do Ar 

Controlar as Emissões de GEE 

Qualidade do ar (IQar) 
nº dias (IQar=Bom  

e Muito Bom 
CCDRN/APA Anual 

Dias com parâmetros que 
excedam as normas da qualidade 
do ar 

nº dias CCDRN/APA Anual 

Emissão de poluentes 
atmosféricos NOx, SO2,COVNM e 
NH3 

ton/Km2 CCDRN/APA Anual 

Quantidade de GEE ton/Km2 CCDRN/APA Anual 

Energia 

Redução dos consumos energéticos 

Aumento da Eficiência Energética 

Consumo de eletricidade por 
consumidor 

KWh/consumidor INE Anual 

Variação do consumo de energia 
elétrico por tipo de consumo 

KWh INE Anual 

Produção de energia, a nível 
local, através de recursos 
renováveis 

kWh INE/DGEG Anual 
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Consumos energéticos médios, por 
edifício e por habitante 

kWh INE Anual 

Edifícios com certificação 
energética 

n.º edifícios ADANE Anual 

Atividades económicas com meios 
próprios de produção de energia 
através de fontes renováveis  

Kw CMV Anual 

Ruido  

Assegurar a emissão de níveis de 
ruído que não perturbem a saúde 
humana e o bem-estar das 
populações 

Recetores sensíveis exposta níveis 
de ruído superiores aos valores 
máximos admissíveis 

% CMV Anual 

Medidas de minimização de ruído n.º CMV Anual 

Queixas por excesso de ruído 
decorrentes da laboração das 
atividades económicas no PUAEV 

n.º CMV Anual 

 

FCD – Ordenamento do Território 

Objetivos Indicadores Unidades 
Fontes de 
Informação 

Frequência de 
Amostragem 

Infraestruturas (Abastecimento, saneamento, eletricidade e gás) 

Assegurar uma boa cobertura e 
proximidade às redes de infraestruturas 

Taxa de cobertura do plano por 
Infraestruturas (água). % INE/CMV Anual 

Taxa de cobertura do plano por 
Infraestruturas (saneamento). % INE/CMV Anual 

Taxa de cobertura do plano por 
Infraestruturas (eletricidade). % INE/CMV Anual 

Instrumentos de Gestão Territorial 

Garantir a compatibilização com os 
instrumentos de Gestão Territorial 

N.º de incompatibilidades com o plano 
ou servidões 

N.º CMV Anual 

Uso do Solo 

Disciplinar o uso do solo 

Colmatação e nucleação do espaço 
Urbano 

Fomentar o desenvolvimento 
sustentável, através da organização 
espacial do território 

População Residente hab INE Anual 

Densidade Populacional hab/km2 INE Anual 

Ocupação e Uso do Solo ha SNIG/CMV Anual 

Taxa de execução solo urbanizável % CMV Anual 

Taxa de ocupação dos espaços de 
atividades económicas (área empresarial 
e plataforma logística) % CMV Anual 

Mobilidade e Acessibilidades 

Melhorar as acessibilidades externas e Volume de tráfego na EN13 (uvl/h) uvl/h CMV Quinquenal 
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internas 

Assegurar as deslocações em meios de 
transporte alternativos 

Duração média dos movimentos 
pendulares min INE Anual 

Repartição modal (% de utilização do 
automóvel) %  INE Anual 

Numero dos movimentos pendulares 
diários dos empregados nas áreas 
empresariais da área-plano com 
incidência no município 

nº de hab INE Anual 

Cobertura da rede de transportes 
coletivos 

N.º de 
carreiras 
diárias 

CMV/opera
dores  

Anual 

Qualidade de Vida 

Melhorar a qualidade de vida da 
população 

Número de equipamentos de utilização 
coletiva N.º CMV Anual 

Capitação dos espaços verdes públicos m2/hab CMV Anual 

Extensão de percursos clicáveis e 
pedonais Km CMV Anual 

Número de medidas de incentivo ao uso 
de transportes públicos N.º CMV Anual 

Riscos Naturais e Tecnológicos 

Prevenir os riscos 

Ocorrência de cheias/inundações 
N.º CMV Anual 

Capacidade das bacias de retenção 

M3 

CMV/Promo
tora da 

Plataforma 
Logística 

Anual 

Identificação das áreas com risco de 
incêndio ha 

CMV/PMDF
CI 

Quinquenal 

Área ardida e número de ocorrências de 
incêndio, na área do PUAEV. N.º CMV Anual 

Medidas para prevenção de acidentes 
tecnológicos N.º CMV Anual 

Acidentes com substâncias 
perigosas/industriais N.º ANPC/CMV Anual 

Estabelecimentos abrangidos pelo 
Decreto-Lei 254/2007, na área do PUAEV N.º ANPC/CMV Anual 

Cumprimento das ações do PMDFCI 
N.º CMV Anual 
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FCD - Desenvolvimento Regional e Competitividade Económica. 

Objetivos Indicadores Unidades 
Fontes de 

Informação 
Frequencia de 
Amostragem 

Dinâmica turística 

Promover o potencial turístico do 
concelho 

Taxas de ocupação hoteleira % INE Anual 

Nº de Empreendimentos turísticos 
criados 

ha CMV Anual 

Nº de camas criadas  CMV Anual 

Competitividade local e Regional 

Aumentar a competitividade e 
atratividade do município, através da 
criação de condições para a atração e 
fixação de novos investimentos 
empresariais. 

Reforçar a cooperação transfronteiriça 
entre o Norte de Portugal e a Galiza. 

Espaços empresariais/industriais 
estruturados e infraestruturados 

ha CMV Anual 

Empresas com sede no Município N.º CMV Anual 

Empresas estrangeiras instaladas N.º CMV Anual 

Volume de vendas por atividade 
económica 

€ INE Anual 

Dimensão média das empresas 
instaladas N.º INE Anual 

Comércio internacional 
(exportações) 

€ INE Anual 

Movimentação de mercadorias  ton CMV Anual 

N.º de empresas com certificação 
ambiental/N.º total de empresas % 

CMV/Entidades 
certificadoras 

Anual 

Ações de divulgação da área 
empresarial e plataforma logística 
de Valença 

N.º CMV Anual 

Emprego e Potencial Humano 

Promover o emprego local 

Atração de Recursos humanos 
qualificados 

Contribuir para fixar população no 
concelho 

Índice de Envelhecimento Índice INE Anual 

População residente por grupos 
etários. N.º INE Anual 

População residente, segundo a 
qualificação académica. N.º INE Intercensitária 

População ativa por grupo de 
profissão. N.º INE Intercensitária 

População ativa por setores de 
atividade. N.º INE Intercensitária 

Taxa de Desemprego % INE Anual 

Taxa de Atividade %º INE Anual 

Índice de poder de compra Índice CMV Anual 

 Postos de trabalho criados N.º 

CMV/Promotora 
da Plataforma 

Logística 
Anual 
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10.2 Quadro de Governança para a ação 

O quadro de governança para a ação é fundamental para o sucesso da implementação do PUAEV, uma 

vez que identifica as responsabilidades institucionais dos vários intervenientes na AAE, em todo o 

processo de implementação do próprio Plano. 

Entendendo-se governança “como o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à 

qualidade do exercício do poder, essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência, 

coerência, eficiência e eficácia”, (Partidário 2007), identifica-se um quadro de governança para o Plano de 

Urbanização da Área Empresarial de Valença, que garanta o cumprimento dos objetivos definidos 

relativamente aos FCD definidos, bem como à concretização das diretrizes propostas. 

Desta forma, são identificadas na tabela 84 as entidades e os agentes que se considera terem um papel 

primordial na operacionalização, monitorização e gestão das ações previstas no futuro PUAEV, auferindo-

lhes os conceitos de sustentabilidade ambiental e territorial. 

 

Tabela 84 - Quadro de Governança para a Ação 

Entidades Ações 

APA 

• Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade da água. 

• Fomentar e apoiar os processos de participação pública. 

• Avaliar os estudos de desvio e regularização das linhas de Água da Plataforma Logística 

• Promover a manutenção das linhas de água, avaliando a necessidade de limpeza e 
desassoreamento das mesmas. 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 

do Norte 

• Desenvolver e/ou apoiar o desenvolvimento de Planos de Gestão (e Planos de Ação) com 
vista à conservação das espécies e habitats presentes na área do SIC Rio Minho e área de 
ZPE correspondente ao município de Valença. 

• Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade da água dos recursos 
hídricos e da qualidade do ar. 

• Fomentar e apoiar os processos de participação pública. 

• Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 

Instituto Nacional de 
Conservação da Natureza e 

das Florestas 

• Desenvolver e/ou apoiar o desenvolvimento de Planos de Gestão (e Planos de Ação) com 
vista à conservação das espécies e habitats presentes na área do SIC Rio Minho e área de 
ZPE correspondente ao município de Valença. 

• Acompanhar os processos de avaliação dos efeitos da implementação das estratégias, 
medidas e ações previstas no Plano, bem como de outras intervenções suscetíveis de terem 
efeitos negativos (riscos) sobre os valores naturais presentes. 

Administração Regional da 
Saúde do Norte, IP • Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 

Comunidade Intermunicipal 
do Alto Minho • Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 
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Entidades Ações 

Câmara Municipal de 
Valença 

• Promover a valorização do património natural no SIC Rio Minho e na ZPE através do 
desenvolvimento de Planos de Gestão (e Planos de Ação). 

• Acompanhar o processo de AIA da Plataforma Logística. 

• Submeter o processo de loteamento da Área Empresarial proposta a AIA. 

• Apoiar o controlo de espécies exóticas infestantes. 

• Articular com todas as entidades intervenientes no processo de AAE para que a 
implementação das ações previstas no PUAEV decorram de forma sustentável. 

• Cumprir as medidas que venham a ser impostas na Declaração Ambiental. 

• Fomentar e apoiar os processos de participação pública. 

• Garantir a implementação dos diversos Planos Municipais de Ordenamento do Território. 

• Controlar os défices infraestruturais existentes, nomeadamente ao nível do saneamento 
básico. 

• Controlar as perdas/fugas de água no abastecimento. 

• Realizar Planos de Redução de Ruído. 

• Adotar práticas quotidianas de valorização ambiental e energética. 

Promotora da Plataforma 
Logística 

• Submeter o projeto da Plataforma Logística a processo de AIA, de modo a que os impactes 
resultantes da construção e exploração possam ser devidamente avaliados, adotadas e 
implementadas medidas de minimização e programas de monitorização. 

• Adotar soluções estruturais, construtivas e de implantação adequada, bem como apurar as 
soluções ambientalmente mais adequadas na implementação da Plataforma Logística. 

• Elaborar um plano de manutenção e limpeza das linhas de água da Plataforma. 

• Elaborar um plano de manutenção dos espaços verdes e evitar a ocorrência de espécies 
infestantes. 

Juntas de Freguesia 
• Operacionalização de operações de gestão de resíduos 

• Fomentar diferentes formas de participação pública. 

Associação de Produtores 
Florestais • Acompanhamento e controlo de espécies exóticas infestantes no município. 

Autoridade para as 
Condições do Trabalho • Controlo do cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no trabalho. 

Águas do Noroeste 

• Garantir o fornecimento e qualidade da água para consumo. 

• Garantir a recolha e tratamento das águas residuais. 

• Controlar as perdas/fugas de água no abastecimento. 

Valorminho • Garantir e acompanhar todo o processo de recolha e tratamento de Resíduos. 

População em Geral 

• Contribuir para o alcance das metas estabelecidas. 

• Participar ativamente nos processos de decisão, em sede própria, nomeadamente nos 
processos de Consulta Publica. 

• Adotar práticas quotidianas de valorização ambiental e energética. 

• Participar ativamente na conservação dos valores naturais do seu município com vista à 
promoção de um desenvolvimento sustentável 
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11. Participação Pública 

O Envolvimento Público e Institucional encontra-se definido de acordo com o n.º 3 do artigo 77.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 

de 19 de setembro, bem como do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei 58/2011 de 4 de maio, após a elaboração do Relatório Ambiental, e previamente à sua 

aprovação, a proposta de plano, o Relatório Ambiental e o respetivo Resumo Não Técnico, serão objeto 

de Discussão Pública. 

A consulta pública durante o processo de desenvolvimento de uma Avaliação Ambiental Estratégica é 

faseada, sendo da responsabilidade da Câmara Municipal de Valença desenvolver os processos de 

consulta pública estabelecidos na legislação, nomeadamente: 

• A Câmara Municipal de Valença deverá promover a consulta pública sobre o âmbito da AAE 

(Relatório de Fatores Críticos) às entidades com responsabilidades ambientais específicas (no 

mínimo), às quais possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano (de 

acordo com o n.º 3, artigo 5º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho); 

� As entidades a consultar deverão ser a Agência Portuguesa do Ambiente; Instituto de 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P; Administração da Região 

Hidrográfica do Norte, I.P; Comissão de Coordenação; Desenvolvimento Regional do 

Norte; Administração Regional de Saúde do Norte; Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte; Direção Regional da Economia do Norte; Instituto de Infraestruturas 

Rodoviárias, I.P; REFER – Rede Ferroviária Nacional, EPE. 

• Antes da aprovação do Plano e do respetivo Relatório Ambiental, a Câmara Municipal promove 

novamente a consulta às entidades com responsabilidades ambientais específicas, para emissão 

de parecer (de acordo com o n.º 3 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho); 

• Concluído o período de acompanhamento a Câmara Municipal procede à abertura de um período 

de discussão pública, através de Aviso a publicar no Diário da República, tendo como objetivo 

recolher sugestões formuladas por associações, organizações ou grupos não governamentais, 

ou outras pessoas interessadas. A consulta pública e o prazo de duração são publicitados 

através de meios eletrónicos (página da internet da Câmara Municipal), e divulgados através da 

comunicação social. Durante o período de discussão pública, o projeto de Plano e respetivo 

Relatório Ambiental, assim como os pareceres da comissão de acompanhamento ou da CCDR, 

e os demais pareceres eventualmente emitidos, estão disponíveis ao público na Câmara 

Municipal, e noutros locais indicados pela autarquia (n.º 6, n.º 7 e n.º 8 do artigo 7º do Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, articulado com o n.º 3 do artigo 77). 
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12. Síntese da Avaliação Ambiental  

No seguinte apresenta-se um quadro síntese com a tendência de evolução dos critérios de avaliação e 

dos objetivos de sustentabilidade, com a implementação do Plano e na sua ausência.   

 

Tabela 85 - Síntese da Avaliação Ambiental Estratégica do PUAEV 

FCD Critérios Objetivos de sustentabilidade 
Tendência de 

Evolução sem PUAEV 

Tendência de 

Evolução com PUAEV 

B
io

d
iv

e
rs

id
ad

e 

Áreas Classificadas 

Evitar a alteração e perturbação de 
valores naturais relevantes 
(habitats e espécies)   

����    ���� 

Assegurar a adequação à Rede 
Natura 2000 ����    ����    

Conservação da Estrutura 
Verde 

Promoção da gestão sustentável e a 
conservação da natureza. ���� ���� 

Proteger o caráter e a diversidade 
da paisagem ����    ����    

Salvaguardar e promover o efeito 
de continuidade ����    ����    

F
at

or
es

 F
ís

ic
os

 

Proteção do Solo 

Aumentar a Proteção do solo  ���� ���� 

Minimizar o impacto provocado por 
resíduos   ����    ����    

Água superficial e 
subterrânea 

Reduzir os níveis de poluição da 
água para níveis que não 
prejudiquem os sistemas Naturais  

���� ����+ 

Aumentar o aproveitamento e 
reutilização de água  ����    ����    

Promover o uso eficiente da água ����    ���� 

Assegurar a proteção das linhas de 
água ����    ����* 

Qualidade do Ar 

Proteger a qualidade do Ar ���� ���� 

Controlar as Emissões de GEE ����    ����    

Energia 

Redução dos consumos energéticos ����    ����    

Aumento da Eficiência Energética ����    ����    

Ruído 

Assegurar a emissão de níveis de 
ruído que não perturbem a saúde 
humana e o bem-estar das 
populações 

���� ���� 

O
rd

e
n
am

e
n
to

 d
o 

T
e
rr

it
ór

io
 

Infraestruturas 
Assegurar uma boa cobertura e 
proximidade às redes de 
infraestruturas 

���� ���� 

Instrumentos de Gestão 
Territorial 

Garantir a compatibilização com os 
instrumentos de Gestão Territorial ���� ���� 
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FCD Critérios Objetivos de sustentabilidade 
Tendência de 

Evolução sem PUAEV 

Tendência de 

Evolução com PUAEV 

Uso do Solo 

Disciplinar o uso do solo ���� ���� 
O

rd
e
n
am

e
n
to

 d
o 

T
e
rr

it
ór

io
 

Colmatação e nucleação do espaço 
Urbano ����    ����    

Fomentar o desenvolvimento 
sustentável, através da organização 
espacial do território 

����    ����    

Mobilidade e Acessibilidades 

Melhorar as acessibilidades 
externas e internas ���� ���� 

Reduzir a necessidade de utilização 
do automóvel ����    ����    

Qualidade de Vida 
Melhorar a qualidade de vida da 
população ���� ���� 

Riscos Naturais e 
Tecnológicos 

Prevenir os riscos 
���� ���� 

D
e
se

n
vo

lv
im

e
n
to

 R
e
gi

on
al

 e
 C

o
m

p
e
ti

ti
vi

d
ad

e
 

E
co

n
ó
m

ic
a.

 

Dinâmica turística 
Promover o potencial turístico do 
concelho ���� ���� 

Competitividade local e 
Regional 

Aumentar a competitividade e 
atratividade do município, através 
da criação de condições para a 
atração e fixação de novos 
investimentos empresariais. 

���� ���� 

Reforçar a cooperação 
transfronteiriça entre o Norte de 
Portugal e a Galiza. 

���� ���� 

Emprego e Potencial 
Humano 

Promover o emprego local ���� ���� 

Atração de Recursos humanos 
qualificados ���� ���� 

Contribuir para fixar população no 
concelho ���� ���� 

Cumprimento do objetivo de sustentabilidade: Evolução favorável: ����  Evolução desfavorável: ����Manutenção : ����    

*esta tendência poderá ser minimizada desde que cumpridas as medidas de planeamento na fase de projeto da Plataforma Logística. 

+ solução que não depende somente do plano mas da aplicação das medidas do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do 
Minho e Lima 
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13. Considerações Finais 

O presente relatório serve de base à segunda fase do processo de AAE da proposta do Plano de 

urbanização da Área Empresarial de Valença.  

Este relatório identifica os principais efeitos (positivos e negativos), a fim de apoiar a tomada de decisão 

relativamente à proposta de plano e assegurar a sustentabilidade da proposta, através de integração de 

opções mais sustentáveis durante o seu desenvolvimento em fase de projeto e de funcionamento. 

O processo de Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de alteração do PUAEV foi suportado na 

análise de quatro FCD – a Biodiversidade, os Fatores Físicos, o Ordenamento do Território e o 

Desenvolvimento Regional e Competitividade Económica. 

No decurso da avaliação de cada FCD foi garantida a integração de objetivos de sustentabilidade 

identificados nos instrumentos que constituem o Quadro de Referência Estratégico para a AAE. 

Da avaliação efetuada prevê-se a ocorrência de impactes positivos, destacando-se a oportunidade de 

concretização um compromisso ao mais alto nível para o desenvolvimento económico de Valença e da 

Região, implantação da Plataforma Logística Norte definida no Plano Portugal Logístico, de tornar a 

economia do concelho de Valença mais competitiva, de criação de emprego e fixação da população e da 

promoção de um ordenamento mais racional do espaço territorial, podendo libertar solos ocupados por 

atividades industriais e logísticas dispersas. Para além das oportunidades anteriores, salienta-se ainda a 

definição de uma estrutura ecológica com condicionantes mais restritivas do que a estrutura ecológica 

municipal, definida com a intenção de salvaguardar das principais linhas de água e sistemas ribeirinhos 

abrangidos pelo plano de modo a prevenir impactos negativos nos valores naturais classificados (Sic do 

Minho e ZPE dos Estuários dos Rios Minho e Coura). 

Por outro lado, tendo em consideração o terreno a ocupar pelas áreas das plataformas logísticas, forma 

identificados impactes negativos que se prendem essencialmente pelo aumento da área 

impermeabilizada, ocupação e alteração do uso do solo, o desvio e regularização de duas linhas de água, 

a afetação de áreas de RAN e REN. Ainda de referir o aumento das emissões atmosféricas e do aumento 

ruído devido ao aumento do tráfego rodoviário. 

Estes impactes negativos serão devidamente avaliados e com maior detalhe em futura sede de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) das áreas da plataforma logística proposta e de outros projetos de loteamento 

a realizar no plano que sejam abrangidos por este regime. 

As diretrizes de seguimento propostas, irão contribuir para uma potenciação dos impactes positivos 

previstos e para uma mitigação dos impactes negativos. Desta forma, espera-se que a presente plano de 

urbanização se constitua como uma intervenção de planeamento sustentável. 

A avaliação ambiental definiu diretrizes de seguimento de carácter ambiental, sendo que parte foram 

integradas no plano (medidas de planeamento), as restantes serão incluídas na Declaração Ambiental, de 

modo a garantir o cumprimentos dos objetivos de sustentabilidade definidos no plano. 

Evidencia-se, no entanto, a importância do acompanhamento da implementação do Plano através do 

cumprimento do programa de gestão e monitorização ambiental, de forma a monitorizar a evolução dos 
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principais indicadores de sustentabilidade face a metas estabelecidas em documentos estratégicos, e que 

poderão ter influência direta nas questões relacionadas com o ordenamento do território e na qualidade 

ambiental do concelho.  
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15. Anexos 

Anexo I – Parecer da entidade consultadas no âmbito do Relatório dos Fatores Críticos. 

Anexo II – Pareceres emitidos no âmbito do Relatório Ambiental preliminar de Setembro 2012. 

Anexo III – Instrumentos do Quadro de Referência Externo e respetivos Objetivos Estratégicos. 

Anexo IV – Relação entre os principais Instrumentos do Quadro de Referência Externo e 
respetivos Objetivos Estratégicos da proposta do PUAEV 
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Ponderação e Pareceres emitidos no âmbito do 
Relatório Ambiental preliminar de Setembro 2012. 
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Ponderação aos pareceres emitidos pelas ERAE sobre o Relatório Ambiental de 
Setembro de 2012. 

Salienta-se que após estes pareceres a proposta de plano sofreu uma reformulação profunda, podendo 

alguns comentários das entidades, não estarem enquadrados na proposta atual. 

Entidade Comentários Análise/Ponderação da Equipa 

Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional do Norte 

30 de outubro 2012 

Ponto 1.1 

“(…) foram salientadas as imprecisões 

metodológicas no exercício de definição do âmbito 

de avaliação ambiental, a insuficiente 

caraterização do objeto de avaliação, a ausência 

de articulação entre o exercício de avaliação 

ambiental e o processo de planeamento, e a 

deficiente transposição das determinações do PDM 

de Valença para os objetivos do PUAEV.(…) não 

ajustável à realidade territorial do PUAEV, não 

garantindo a necessária focagem estratégica (…)” 

Um dos objetivos do processo de AAE é precisamente a focalização, 

sendo esse o papel dos FCD, estes são temas chave, que serão avaliados 

por critérios de avaliação e indicadores. São os critérios de avaliação 

que especificam os FCD, fornecendo detalhes sobre o significado dos 

FCD. Assim embora os FCD sejam semelhantes a AAE de Valença, os 

critérios de avaliação e respetivos indicadores são diferentes e 

indicativos da realidade do PUAEV. 

Sempre que existir informação disponível os indicadores tentarão 

caraterizar a realidade da área do PUAEV, de modo a garantir a 

respetiva focalização. 

Ponto 1.1 

“(…) A recomendação de consultar a AFN-atual 

ICNF, não foi também cumprida.(…)” 

Foi realizada a consulta a entidade no âmbito do relatório ambiental.  

Ponto 2.1 

“(…) O âmbito da avaliação adotado e o 

desenvolvimento da analise por fator critico de 

decisão (FCD) confirmam a insuficiência de 

enfoque da avaliação ambiental estratégica.(…)” 

Um dos objetivos do processo de AAE é precisamente a focalização, 

sendo esse o papel dos FCD, estes são temas chave, que serão avaliados 

por critérios de avaliação e indicadores. São os critérios de avaliação 

que especificam os FCD, fornecendo detalhes sobre o significado dos 

FCD. 

Sempre que existir informação disponível os indicadores tentarão 

caraterizar a realidade da área do PUAEV, de modo a garantir a 

respetiva focalização. 

Ponto 2.2 

“(…) não é apresentada de forma sistemática, a 

análise dos efeitos da implementação do plano, 

comparativamente com a situação de 

referência.(…)” 

Esta avaliação é apresentada no item efeitos esperados, oportunidades e 

riscos, onde são identificados os efeitos, oportunidades e riscos 

decorrentes da concretização da proposta do PUAEV. 

Ponto 2.3 

“(…) os subcapítulos Efeitos esperados, 

oportunidades e riscos por FCD, para sustentar a 

componente “avaliação ambiental, o que é 

manifestamente insuficiente(…)” 

A metodologia adotada para a AAE segue de perto as principais 

metodologias propostas, nomeadamente os guias da DGTDU (2008) e APA 

(2007), contudo de modo a sistematizar a componente de avaliação 

introduziu-se um capítulo denominado “Avaliação Ambiental Estratégica 

do PUAEV”. 

Ponto 2.4 

“(…) Tendo em conta a identificação das 

Oportunidades e Riscos para cada FCD, onde se 

reconhece a existência de riscos, ainda que 

subavaliados, não merece concordância da Síntese 

da Avaliação Ambiental(…)” 

As oportunidades e riscos identificados no relatório ambiental de 

setembro de 2012, podem não ter concordância com a proposta agora 

reformulada, contudo a equipa no âmbito da reformulação do Relatório 

Ambiental, teve-se em consideração as observações agora efetuadas. 
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Entidade Comentários Análise/Ponderação da Equipa 

Comissão de 
Coordenação e 
Desenvolvimento 
Regional do Centro 

30 de outubro 2012 

Ponto 2.5 

“(…) As diretrizes para seguimento identificadas 

no RA para cada FCD, não estão diferenciadas 

quanto à aplicabilidade no planeamento, na 

gestão ou na fase de seguimento. Por outro lado 

não apresentam a direta correspondência com os 

riscos identificados, nem têm efetiva tradução no 

Plano(…)” 

As diretrizes de seguimento foram divididas em Medidas de Planeamento 

ou seja medidas/recomendações que se destinam a 

complementar/alterar a proposta do Plano e Medidas de Seguimento e 

Gestão ou seja medidas/recomendações quando pretende-se que haja 

uma potenciação dos efeitos positivos (oportunidades) e uma 

minimização dos efeitos negativos (riscos) identificados previamente, 

pelo que, estas devem ser integradas no programa de execução do 

plano. 

Ponto 3 

“(…) considera-se que o exercício de avaliação 

ambiental se apresenta incompleto, a 

identificação das Oportunidades e Riscos para 

cada FCD mal fundamentada, e a Síntese de 

avaliação (cap.7) distorcida e incoerente com as 

conclusões dos capítulos anteriores.(…)” 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, teve-se em 

consideração as observações agora efetuadas, tendo desenvolvidas as 

atividades necessárias para o seu reforço. 

Ponto 4.1 

“(…) Subcapítulo 6.1 FCD Biodiversidade.(…)” 

pág.4 a 5 do parecer. 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, teve-se em 

consideração as observações agora efetuadas, tendo sido desenvolvidas 

as atividades necessárias para o seu reforço, podendo alguns indicadores 

estarem condicionados à escala da informação disponível. Quando a 

informação específica relevante não estive disponível foram usados 

indicadores indiretos (proxy). 

Ponto 4.2 

“(…) Subcapítulo 6.2 FCD Fatores Físicos.(…)” 

pág.5 a 7 do parecer 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, teve-se em 

consideração as observações agora efetuadas, tendo sido desenvolvidas 

as atividades necessárias para o seu reforço. 

Ponto 4.3 

“(…) Subcapítulo 6.3 FCD Ordenamento do 

Território.(…)” pág.5 a 9 do parecer. 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, teve-se em 

consideração as observações agora efetuadas, tendo sido desenvolvidas 

as atividades necessárias para o seu reforço e corrigidos ou 

complementados os indicadores indicados. 

Ponto 4.4 

“(…) Subcapítulo 6.4 – FCD Desenvolvimento 

Regional e Competitividade Económica(…)” página 

9 do parecer 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, teve-se em 

consideração as observações agora efetuadas, tendo sido desenvolvidas 

as atividades necessárias para o seu reforço. 

Ponto 4.5 

“(…) Subcapítulo 8 – Programa de Gestão e 

Monitorização Ambiental(…)” página 9 a 10 do 

parecer 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental foi alterado do 

programa de gestão e monitorização ambiental tendo em consideração 

as sugestões apresentadas. 

Instituto da 

Conservação da 

Natureza e das 

Florestas. 

Parecer matéria de 

Florestas 

12 de outubro de 2012 

Ponto I 

A entidade identifica alguns indicadores com falta 

de informação ou não desenvolvidos no âmbito da 

caraterização da situação existente e conclui que 

“(…) a documentação que suporta o plano, 

nomeadamente o Relatório do Plano e o Relatório 

Ambiental AAE, carecem de uma profunda 

revisão(…)” página 1 a 5 do parecer 

O objetivos dos indicadores é proceder a caraterização da situação 

existente e tendencial e proceder à avaliação da proposta de plano 

sobre os mesmos indicadores, quando a entidade afirma que não existe 

qualquer desenvolvimento sobre a matéria de alguns indicadores deverá 

para o efeito analisar os capítulos referentes a situação existente e a 

avaliação ambiental do PUAEV. 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental importa referir que 

foram tidas em consideração as informações e sugestões propostas. 
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Entidade Comentários Análise/Ponderação da Equipa 

Instituto da 

Conservação da 

Natureza e das 

Florestas. 

Parecer matéria de 

Conservação da 

Natureza 

12 de outubro de 2012 

Alínea e. 

 “(…) A formulação dos fatores críticos para a 

decisão e a analise swot deverá ser ajustada à 

escala do PUAEV(…)”  

Um dos objetivos do processo de AAE é precisamente a focalização, 

sendo esse o papel dos FCD, estes são temas chave, que serão avaliados 

por critérios de avaliação e indicadores. São os critérios de avaliação 

que especificam os FCD, fornecendo detalhes sobre o significado dos 

FCD. Assim embora os FCD sejam semelhantes a AAE de Valença, os 

critérios de avaliação e respetivos indicadores são diferentes e 

indicativos da realidade do PUAEV. 

A informação dos indicadores está sempre limitada à escala da 

informação disponível, foi realizado um esforço na reformulação do 

relatório ambiental de obter informação o mais enquadrada com a 

escala do PUAEV. 

Alínea e. 

 “(…) A dimensão das áreas de ZPE e SIC 

abrangidas pelo PUAEV não estão rigorosamente 

indicadas(…)” 

Foi corrida a informação 

Alínea e. 

 “(…) Deverão ser excluídos indicadores que não 

refletem a evolução da área do PUAEV(…)” 

Na elaboração do Programa de Gestão e Monitorização Ambiental foram 
privilegiados indicadores que fossem de acordo com a sugestão da 
entidade, sempre que disponíveis. 

Instituto da 

Conservação da 

Natureza e das 

Florestas. 

Parecer matéria de 

Conservação da 

Natureza 

12 de outubro de 2012 

Alínea e. 

 “(…) Todos os aspetos referidos na análise swot 

deverão estar focados e fundamentados na 

caraterização prévia, ou seja, aquela análise 

deverá constituir objetivamente uma síntese(…)” 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, teve-se em 

consideração as observações agora efetuadas. 

Alínea e. 

 “(…) O regulamento do PUAEV não integra, 

objetivamente, qualquer orientação de gestão 

prevista no plano setorial da Rede Natura 

2000(…)” 

A AAE sugeriu a integração no regulamento, plantas de ordenamento e 

estrutura ecológica de orientações de gestão para a salvaguarda dos 

valores naturais nomeadamente os associados aos sistemas ribeirinhos e 

a respetiva vegetação ripícola. 

Alínea e. 

 “(…) O relatório ambiental não inclui exame de 

soluções alternativas(…)” 

No que respeita a avaliação das alternativas, importa ainda esclarecer 

que de acordo com o n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 

15 de Junho o RA deve “identificar, descrever e avaliar os efeitos 

significativos no ambiente, resultantes da aplicação do plano ou 

programa e as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os 

objetivos e âmbito de aplicação territorial respetivos”. Neste sentido, a 

avaliação de alternativas diz respeito às apresentadas no próprio plano, 

caso estas existam, e não alternativas que a AAE deva desenvolver. 

Alínea e. 

 “(…) A proposta de medidas que evitem, 

minimizem ou compensem os efeitos negativos 

identificados é bastante genérica, e sobretudo as 

medidas não se consubstanciam na proposta do 

PUAEV.(…)” 

As medidas que evitem, minimizem ou compensem os efeitos negativos, 

denominadas diretrizes de seguimento foram divididas em Medidas de 

Planeamento ou seja medidas/recomendações que se destinam a 

complementar/alterar a proposta do Plano e Medidas de Seguimento e 

Gestão ou seja medidas/recomendações quando pretende-se que haja 

uma potenciação dos efeitos positivos (oportunidades) e uma 

minimização dos efeitos negativos (riscos) identificados previamente, 

pelo que, estas devem ser integradas no programa de execução do 

plano. 
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Entidade Comentários Análise/Ponderação da Equipa 

Instituto de Infra-

Estruturas 

Rodoviárias,IP. 

31 de outubro 2013 

Avaliação Ambiental Estratégica – resumo não 

Técnico 

 “(…) Relativamente ao fator critico Ordenamento 

do Território são enumeradas como fraquezas para 

além da falta de alternativas à EN13, a deficiente 

hierarquia viária. Sobre este último aspeto não 

compreendemos o que se pretende. (…)” 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, foi reformulada a 

análise swot relativa ao FCD Ordenamento do território. 

Avaliação Ambiental Estratégica – relatório 

ambiental 

 “(…) Na análise SWOT relativa ao fator critico 

Ordenamento do Território são apontadas a 

ausência de alternativas para a libertação do 

tráfego de atravessamento  (EN13) do núcleo 

urbano e a deficiente hierarquia viária como 

pontos fracos do Plano.(…)” 

No âmbito da reformulação do Relatório Ambiental, foi reformulada a 

análise swot relativa ao FCD Ordenamento do território. 
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ANEXO III 

Instrumentos do Quadro de Referência Externo e 
respetivos Objetivos Estratégicos. 
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Quadro Estratégico de Referência Nacional (QREN) 

O Quadro Estratégico de Referência Nacional configura o instrumento que constitui o enquadramento da 
política comunitária de coesão económica e social em Portugal no período 2007-2013. 

Objetivos 

O QREN pretende: 

• Promover a qualificação dos Portugueses 

• Promover o crescimento sustentado através, especialmente, dos objetivos do aumento da 
competitividade dos territórios e das empresas, da redução dos custos públicos de contexto; 

• Garantir a coesão social atuando, em particular, nos objetivos do aumento do emprego e do 
reforço da empregabilidade e do empreendedorismo, da melhoria da qualificação escolar e 
profissional, do estimulo às dinâmicas culturais, assegurando a Inclusão social; 

• Assegurar a qualificação do território e das cidades traduzida, em especial, nos objetivos de 
assegurar ganhos ambientais, promover um melhor ordenamento do território, estimular a 
descentralização regional da atividade científica e tecnológica, prevenir riscos naturais e 
tecnológicos e, ainda, melhorar a conectividade do território e consolidar o reforço do sistema 
urbano, tendo presente a redução das assimetrias regionais de desenvolvimento. 

Plano Nacional da Política de Ordenamento Territorial (PNPOT) 

O PNPOT constitui o guia orientador do sistema de gestão territorial e da política de ordenamento do 
território, sendo também um instrumento chave de articulação desta política com a política de 
desenvolvimento económico e social, em coerência com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (ENDS) e com as diversas intervenções com incidência territorial, designadamente as 
consideradas no Quadro de Referência Estratégico Nacional para o próximo período de programação 
financeira comunitária QREN 2007-2013. 

Objetivos Estratégicos 

O PNPOT apresenta os seguintes objetivos estratégicos: 

• Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar 
de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos; 

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, 
europeu e global; 

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de 
suporte à integração e à coesão territoriais; 

• Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos 
e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 

• Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 
crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 

• Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, 
ativa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

Estratégia Nacional Para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável para o período 2005/15 consiste num conjunto 
coordenado de atuações que, partindo da situação atual de Portugal, com as suas fragilidades e 
potencialidades, permitam num horizonte de 12 anos assegurar um crescimento económico célere e 
vigoroso, uma maior coesão social, e um elevado e crescente nível de proteção e valorização do 
ambiente. 
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Objetivos principais 

A ENDS apresenta os seguintes objetivos: 

• Qualificação dos portugueses em direção à Sociedade do Conhecimento; 

• Economia sustentável, competitiva e orientada para atividades de futuro; 

• Gestão eficiente e preventiva do ambiente e do património natural; 

• Organização equilibrada do território que valorize Portugal no espaço Europeu e que 
proporcione qualidade de vida; 

• Dinâmica de coesão social e responsabilidade individual; 

• Papel Ativo de Portugal na Cooperação para a Sustentabilidade Global. 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade foi acolhida na ordem jurídica 
portuguesa através da resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de outubro, vigorando até 
2010. 

Objetivos Gerais e Opções Estratégicas 

A ENCNB é um documento centrado em três objetivos gerais: 

• Conservar a natureza incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e 
paleontologia;    

• Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 

• Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação 
internacional na área da conservação da natureza em que Portugal está envolvido, em 
especial os objetivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

 

Para a concretização dos objetivos acima expostos a ENCNB formula dez opções estratégicas: 

• Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a 
monitorização de espécies, habitats e ecossistemas; 

• Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas, integrando a Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

• Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património 
natural, cultural e social; 

• Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de 
proteção integrados no processo da Rede Natura 2000; 

• Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e gestão de 
espécies e habitats, bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos 
elementos notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico; 

• Promover a integração da política de conservação da natureza e do princípio da utilização 
sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do território e nas diferentes 
políticas sectoriais; 

• Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local; 



Relatório Ambiental Preliminar | Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença 

  
Câmara municipal de Valença | lugar do plano, gestão do território e cultura 263 

 

• Promover a educação e a formação em matéria de conservação da natureza e da 
biodiversidade; 

• Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e 
incentivar a sociedade civil; 

• Intensificar a cooperação internacional. 

Plano Estratégico Nacional Desenvolvimento Rural (PEND – R) 

O Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural (PEN - DR) define a Estratégia Nacional para a 
Agricultura e o Desenvolvimento Rural. 

Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos são: 

• Aumentar a competitividade dos setores agrícola e florestal; 

• Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais; 

• Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais. 

Plano Rodoviário Nacional (PRN - 2000) 

O atual Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações introduzidas pela Lei nº 
98/99 de 26 de julho, Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 de 
julho, pela Declaração de retificação nº 19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de agosto) define 
uma rede nacional, que desempenha funções de interesse nacional e internacional. A rede rodoviária 
nacional é constituída pela rede nacional fundamental e pela rede nacional complementar. 

Objetivos 

O PRN – 2000 tem como principais objetivos: 

• Introdução de significativas inovações relativamente ao PRN85, potenciando o correto e 
articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de 
potencialidades regionais, a redução do custo global dos transportes rodoviários, o aumento da 
segurança da circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão da 
rede. 

• Necessidade de aumentar a densidade da rede de estradas nas zonas fronteiriças, promover o 
fecho de malhas viárias, assim como melhorar a acessibilidade de alguns concelhos, o que 
contribuirá para a correção das assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento 
socioeconómico do País. 

• Reclassificação de algumas das estradas não incluídas no anterior plano rodoviário nacional 
como estradas nacionais e instituir uma nova categoria viária, a das estradas regionais. 

• Preocupação assumida em matéria de melhoria qualitativa da rede rodoviária, com especial 
relevo para a defesa ambiental em meio urbano, para os dispositivos de combate à 
sinistralidade nos mais diversos planos e para os instrumentos de informação necessários à boa 
gestão e utilização das infraestruturas em causa. 

Plano Portugal Logístico 

Este documento apresenta a orientação estratégica do Governo na área da logística, cumprindo o papel 
que lhe compete na promoção e adequação das infraestruturas, na regulação do setor e no estímulo à 
concretização de soluções que visem a maximização das potencialidades e benefícios da 
multimodalidade. 
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Objetivos 

O Plano Portugal Logístico tem como principais objetivos: 

• Racionalizar a atividade logística e contribuir para o ordenamento do território, criando 
condições para a atração de novos agentes de mercado; 

• Fomentar a intermodalidade, valorizando as estruturas e redes existentes e criando condições 
para o desenvolvimento do transporte ferroviário e o aproveitamento da capacidade portuária 
instalada; 

• Promover ganhos ambientais através da redução das emissões atmosféricas e da concentração 
territorial de atividades que se encontram dispersas e mal localizadas; 

• Contribuir para o desenvolvimento da economia nacional e de alguns espaços territoriais 
específicos, gerando emprego e novas formas de criação de riqueza; 

• Transformar a oportunidade que decorre da nossa posição geo-estratégica num efetivo fator de 
competitividade, através da promoção de estruturas que potenciem o desenvolvimento da 
atividade de transportes, nomeadamente o alargamento do hinterland dos portos nacionais. 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte  - PROT-N 

O PROT-Norte é um instrumento estratégico que estabelece as linhas orientadoras do desenvolvimento, 
organização e gestão dos territórios na Região do Norte. Este documento enquadra os planos de nível 
municipal e as áreas sujeitas a planeamento especial, assim como as grandes intervenções e os 
investimentos estruturantes a realizar no espaço regional. 

Objetivos 

Abrangendo um total de 86 municípios da NUTS II – Norte, tendo em conta três unidades territoriais de 
planeamento – Minho-Lima, Trás-os-Montes e Alto Douro e Arco Metropolitano, o PROT-N tem os 
seguintes objetivos gerais:  

• Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de 
ordenamento do território e dos planos sectoriais;  

• Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e 
social sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional; 

• Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 
intrarregionais; 

• Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro 
de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de 
ordenamento do território. 

Plano Diretor Municipal de Valença – PDM Valença 

Os PDM ao estarem incluídos no grupo dos PMOT dão suporte à estratégia territorial, à política municipal 
de ordenamento do território e de urbanismo e às demais políticas urbanas contribuindo para 
estabelecer um modelo de organização espacial do território de um concelho. O PDM é neste contexto o 
instrumento de excelência para estabelecer programas de ação territorial e dar eco ao desenvolvimento 
de ações territoriais. 

Objetivos 

Num contexto geral os objetivos estratégicos do PDM de Valença devem dar resposta aos objetivos 
estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, para os PMOT designadamente: 
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• A tradução, no âmbito local, do quadro de desenvolvimento do território estabelecido nos 
instrumentos de natureza estratégica de âmbito nacional e regional; 

• A expressão territorial da estratégia de desenvolvimento local; 

• A articulação das políticas sectoriais com incidência local; 

• A base de uma gestão programada do território municipal; 

• A definição da estrutura ecológica municipal; 

• Os princípios e as regras de garantia da qualidade ambiental e da preservação do património 
cultural; 

• Os princípios e os critérios subjacentes a opções de localização de infraestruturas, 
equipamentos, serviços e funções; 

• Os critérios de localização e distribuição das atividades industriais, turísticas, comerciais e de 
serviços; 

• Os parâmetros de uso do solo; 

• Os parâmetros de uso e fruição do espaço público; 

• Outros indicadores relevantes para a elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial. 

Para efeitos de definição do Quadro Estratégico da proposta de revisão do PDM em estudo, foi dado 
particular relevo à componente estratégica específica do PDM, num contexto em que este instrumento 
de acordo com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, expressa 
territorialmente a estratégia de desenvolvimento local para o concelho de Valença. 

Neste contexto identificaram-se as seguintes opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de 
Valença: 

• Opção 1 – Requalificação Urbana e Rede de equipamentos. 

• Opção 2 – Reorganização da Estrutura Viária. 

• Opção 3 - Reforçar a atratividade concelhia, valorizar o património natural e afirmar a 
memória histórica. 

• Opção 4 - Aumentar a competitividade económica e investimento empresarial no concelho. 

Plano Rede Natura 2000 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir para assegurar a 
biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território 
da União Europeia. 

 

Objetivos 

 

A Rede Natura 2000 integra como objetivos: 

• Estabelecer orientações para a gestão territorial das zonas de proteção especial (ZPE) criadas 
pelos Decretos-Leis nos 280/94, de 5 de novembro, e 384-B/99, de 23 de setembro, e dos sítios 
da Lista Nacional de Sítios, aprovada pelas Resoluções do Conselho de Ministros nos 142/97, de 
28 de agosto, e 76/2000, de 5 de julho, integradas no processo da Rede Natura 2000;  
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• Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais integrados no 
processo de Rede Natura 2000, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a 
utilização sustentável do território;  

• Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos habitats 
presentes nos sítios da Lista Nacional de Sítios nas ZPE;  

• Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas características e 
prioridades de conservação;  

• Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de conservação 
favorável dos habitats e espécies constantes dos anexos ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
abril, bem como fornecer a tipologia das restrições ao uso do 

 solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger;  

• Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento do 
território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas anteriores;  

• Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de impacte 
ambiental e na análise de incidências ambientais a que se refere o artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril.  

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contar Incêndios (PMDFCI) 

Os PMDFCI desenvolvem orientações de planeamento Nacional e Regional segundo as normas da Portaria 
39/2006 de 25 de outubro e as orientações técnicas estabelecidas pela atual AFN, 

Princípios orientadores e objetivos principais 

Objetivos municipais do PMDFCI: 

• Aumentar a resiliência do território aos Incêndios Florestais; 

• Reduzir a incidência dos incêndios; 

• Melhorar a eficácia e a eficiência do ataque e da gestão de incêndios; 

• Recuperar e reabilitar os ecossistemas e as comunidades; 

• Adotar uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

Programa Operacional Regional do Norte (ON2) 

 ON2 - O Novo Norte (Programa Operacional Regional do Norte 2007/2013) é um instrumento financeiro 
de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal ( NUTS II ), integrado no Quadro de 
Referência Estratégico Nacional 2007/2013 e no novo ciclo de fundos estruturais da União Europeia 
 destinados a Portugal. 

Eixos Prioritários 

• Competitividade, Inovação e Conhecimento 

• Valorização Económica de Recursos Especificos 

• Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial 

• Qualificação do Sistema Urbano 

• Governação e Capacitação Institucional 
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• Assistência Técnica 

Programa Operacional Potencial Humano (POPH) 

O POPH é o programa que concretiza a agenda temática para o potencial humano inscrita no Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (QREN), documento programático que enquadra a aplicação da política 
comunitária de coesão económica e social em Portugal no período 2007-2013. 

Principais Prioridades 

• Superar o défice estrutural de qualificações da população portuguesa, consagrando o nível 
secundário como referencial mínimo de qualificação, para todos; 

• Promover o conhecimento científico, a inovação e a modernização do tecido produtivo, 
alinhados com a prioridade de transformação do modelo produtivo português assente no 
reforço das atividades de maior valor acrescentado; 

• Estimular a criação e a qualidade do emprego, destacando a promoção do empreendedorismo e 
os mecanismos de apoio à transição para a vida ativa; 

• Promover a igualdade de oportunidades, através do desenvolvimento de estratégias integradas 
e de base territorial para a inserção social de pessoas vulneráveis a trajetórias de exclusão 
social. Esta prioridade integra a igualdade de género como fator de coesão social. 

Programa Operacional Temático Valorização do Território 

O Programa Operacional Temático Valorização do Território inscreve-se, no que respeita às intervenções 
financiadas pelo FEDER, no âmbito do objetivo Convergência, e no que respeita às intervenções 
financiadas pelo Fundo de Coesão, no âmbito dos objetivos Convergência e Competitividade e Emprego, 
cujas orientações comunitárias vão no sentido de estimular o potencial de crescimento sustentado da 
economia portuguesa 

Principais Componentes 

Prioridades: 

• Centrar nos investimentos e nos serviços coletivos necessários para aumentar a competitividade 
a longo prazo e a criação de emprego e para assegurar o desenvolvimento sustentável; 

• Aumentar o esforço para aumentar o investimento no capital humano, promover o acesso ao 
emprego, reforçar a inclusão social e introduzir e executar reformas nos sistemas de educação 
e formação; 

• Modernizar e reestruturar a capacidade de produção das regiões, através da prestação de 
serviços às empresas, em especial às PME, da melhoria do acesso ao financiamento, da 
promoção de IDT e da inovação, do desenvolvimento dos recursos humanos e da criação de 
condições para a penetração, divulgação e adoção das TIC; 

• Reforçar as capacidades institucionais para conceber e executar políticas eficazes. 

  

Objetivos de natureza estratégica: 

• Atenuar a situação periférica do país no contexto global, por via da melhoria da conectividade 
internacional e da integração das redes nacionais nas redes transeuropeias de transportes; 

• Consolidar as redes e infraestruturas que estruturam o território nacional, ao serviço da 
competitividade e da coesão; 
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• Promover o desenvolvimento urbano policêntrico, reforçando a articulação das cidades com as 
respetivas áreas envolventes e a qualificação dos espaços urbanos; 

• Preservar e valorizar os recursos naturais, a biodiversidade e o património natural; 

• Qualificar os serviços ambientais, garantindo a sua universalidade e sustentabilidade; 

• Prevenir, gerir e monitorizar os riscos naturais e tecnológicos; 

• Promover a coesão social, assegurando a equidade territorial no provimento de infraestruturas 
e de equipamentos coletivos. 

 

Eixos Prioritarios 

• Eixo I - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes; 

• Eixo II - Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento; 

• Eixo III - Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos Naturais e Tecnológicos; 

• Eixo IV - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores; 

• Eixo V - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira; 

• Eixo VI - Investimentos Estruturantes do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva; 

• Eixo VII - Infraestruturas para a conectividade Territorial; 

• Eixo VIII - Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos; 

• Eixo IX - Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional; 

• Eixo X - Assistência Técnica. 

Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) 

O PRODER é um instrumento estratégico e financeiro de apoio ao desenvolvimento rural do continente, 
para o período 2007-2013, aprovado pela Comissão Europeia, Decisão C(2007)6159, em 4 de dezembro. 

Principais Objetivos 

• Aumentar a competitividade dos setores agrícola e florestal; 

• Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais; 

• Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais. 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais II (PEAASAR II) 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais II estabelece as 
orientações e fixa os objetivos de gestão e proteção dos valores ambientais associados aos recursos 
hídricos no horizonte 2007-2013. 

Objetivos operacionais 

• Servir cerca de 95% da população total do país com sistemas públicos de abastecimento de 
água; 

• Servir cerca de 90% da população total do país com sistemas públicos de saneamento de águas 
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residuais urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível de atendimento desejável 
deve ser de pelo menos 70% da população abrangida; 

• Garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos serviços; 

• Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local; 

• Cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário de proteção do 
ambiente e saúde pública. 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água tem como principal finalidade a promoção do uso 
eficiente da água em Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo 
para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos. 

Objetivos específicos 

• Meta no consumo urbano – Tendo em conta as perspetivas de evolução em termos de controlo 
de perdas, de procedimentos dos utilizadores e de evolução tecnológica dos equipamentos, 
propõe-se atingir, ao fim de um período de 10 anos, uma eficiência de utilização da água de 
80%. 

• Meta no consumo agrícola - Tendo em conta as perspetivas de evolução em termos de área 
regada, de procedimentos dos utilizadores e de evolução tecnológica dos equipamentos, 
propõe-se atingir a 10 anos uma eficiência de utilização de água de 65%. 

• Meta no consumo industrial - Tendo em conta as perspetivas de evolução em termos de 
procedimentos dos utilizadores industriais e de evolução tecnológica dos equipamentos, 
propõe-se atingir ao fim de 10 anos uma eficiência de utilização da água de 85%. 

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos II (PERSU II) 

O PERSU II constitui um instrumento estratégico diretor da gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) para 
o período de 2007 a 2016, fundamental para que o setor possa dispor de orientações e objetivos claros, 
bem como de uma estratégia de investimento que confira coerência, equilíbrio e sustentabilidade à 
intervenção dos vários agentes diretamente envolvidos. 

Destacam-se como principais agentes envolvidos e/ou a envolver na prossecução da estratégia 
consignada no PERSU II, entre outros, os Sistemas Intermunicipais e Multimunicipais, os Municípios e os 
Operadores Provados do Setor dos RSU. 

Principais Objetivos 

• Prevenção da produção. 

• Maximização da reciclagem. 

• Minimização da deposição em aterro. 
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ANEXO IV 

Relação entre os principais Instrumentos do Quadro de Referência 
Estratégico e respetivos Objetivos Estratégicos da proposta do 

PUAEV 
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Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM e os Objetivos do QRE 

     

        Relação Forte (evidencia que os objetivos do QRE se encontram contemplados nas opções estratégicas da 
proposta do PUAEV) 

     

    Relação Média (evidencia que os objetivos do QRE se encontram apenas parcialmente contemplados nas 
opções estratégicas da proposta do PUAEV) 

     

    Relação Fraca a Nula (evidencia a existência de objetivos do QRE que não são se encontram devidamente 
contemplados nas opções estratégicas da proposta do PUAEV) 

      

 

Opções Estratégicas da proposta do PUAEV 

1 Desenvolvimento da Plataforma Logística fronteiriça de Valença no âmbito do Programa Portugal Logístico e dar 
coesão à área empresarial de Valença. 

2 Reformulação da estrutura viária (municipal, nacional). 

3 Ordenar a área do plano e dar coerência formal, funcional e estética ao espaço. 

4 Fomentar o desenvolvimento industrial, logístico e socioeconómico de Valença 
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• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
QREN 
 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do QREN 

1 2 3 4 

Promover a qualificação dos Portugueses     

Promover o crescimento sustentado      

Garantir a coesão social      

Assegurar a qualificação do território e das cidades     

Aumentar a eficiência da Governação     

 
 

• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
PNPOT 
 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PNPOT 

1 2 3 4 

Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e 
cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e 
prevenir e minimizar os riscos 

    

Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos 
espaços ibérico, europeu e global 

    

Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 
infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais 

    

Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de 
equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de 
interesse geral, promovendo a coesão social 

    

Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação 
e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e 
administração pública 

    

Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a 
participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições 
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• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
ENDS 

 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do ENDS 

1 2 3 4 

Qualificação dos portugueses em direção à Sociedade do Conhecimento     

Economia sustentável, competitiva e orientada para atividades de futuro     

Gestão eficiente e preventiva do ambiente e do património natural     

Organização equilibrada do território que valorize Portugal no espaço 
Europeu e que proporcione qualidade de vida 

    

Dinâmica de coesão social e responsabilidade individual     

Papel Ativo de Portugal na Cooperação para a Sustentabilidade Global     

 
 

• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
ENCNB 
 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do ENCNB 

1 2 3 4 

Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património 
natural, bem como a monitorização de espécies, habitats e ecossistemas 

    

Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema 
Nacional de Áreas Classificadas, integrando a Rede Nacional de Áreas 
Protegidas 

    

Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do 
seu património natural, cultural e social 

    

Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e 
das zonas de proteção integrados no processo da Rede Natura 2000 

    

Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e 
gestão de espécies e habitats, bem como de salvaguarda e valorização do 
património paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico, 
geomorfológico e paleontológico 

    

Promover a integração política de conservação da natureza e do princípio da 
utilização sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do 
território e nas diferentes políticas sectoriais 

    

Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, 
regional e local 

    

Promover a educação e a formação em matéria de conservação da natureza 
e da biodiversidade 
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Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do ENCNB 

1 2 3 4 

Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como 
mobilizar e incentivar a sociedade civil 

    

Intensificar a cooperação internacional     

 
• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 

PEND-R 
 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PEND-R 

1 2 3 4 

Aumentar a competitividade dos setores agrícola e florestal.     

Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais.     

Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais.     

 

• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
PRN 2000 
 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PRN-2000 

1 2 3 4 

Introdução de significativas inovações relativamente ao PRN85, potenciando 
o correto e articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários, 
o desenvolvimento de potencialidades regionais, a redução do custo global 
dos transportes rodoviários, o aumento da segurança da circulação, a 
satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão da rede. 

    

Necessidade de aumentar a densidade da rede de estradas nas zonas 
fronteiriças, promover o fecho de malhas viárias, assim como melhorar a 
acessibilidade de alguns concelhos, o que contribuirá para a correção das 
assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento socioeconómico do 
País. 

    

Reclassificação de algumas das estradas não incluídas no anterior plano 
rodoviário nacional como estradas nacionais e instituir uma nova categoria 
viária, a das estradas regionais. 

    

Preocupação assumida em matéria de melhoria qualitativa da rede 
rodoviária, com especial relevo para a defesa ambiental em meio urbano, 
para os dispositivos de combate à sinistralidade nos mais diversos planos e 
para os instrumentos de informação necessários à boa gestão e utilização das 
infraestruturas em causa. 
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• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
Plano Portugal Logístico 

 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do Plano Portugal Logístico 

1 2 3 4 

Racionalizar a atividade logística e contribuir para o ordenamento do 
território, criando condições para a atração de novos agentes de mercado; 

    

Fomentar a intermodalidade, valorizando as estruturas e redes existentes e 
criando condições para o desenvolvimento do transporte ferroviário e o 
aproveitamento da capacidade portuária instalada; 

    

Promover ganhos ambientais através da redução das emissões atmosféricas e 
da concentração territorial de atividades que se encontram dispersas e mal 
localizadas; 

    

Contribuir para o desenvolvimento da economia nacional e de alguns espaços 
territoriais específicos, gerando emprego e novas formas de criação de 
riqueza; 

    

Transformar a oportunidade que decorre da nossa posição geo-estratégica 
num efetivo fator de competitividade, através da promoção de estruturas 
que potenciem o desenvolvimento da atividade de transportes, 
nomeadamente o alargamento do hinterland dos portos nacionais. 

    

 

• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
PROT-N 
 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PROT-N 

1 2 3 4 

Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional 
da política de ordenamento do território e dos planos sectoriais;  

    

Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento 
económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento 
regional; 

    

Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de 
desenvolvimento intrarregionais; 

    

Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento 
territorial e de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, 
intermunicipais e municipais de ordenamento do território. 
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• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
PDM 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PDM 

1 2 3 4 

Requalificação Urbana e Rede de equipamentos.     

Reorganização da Estrutura Viária.     

Reforçar a atratividade concelhia, valorizar o património natural e afirmar a 
memória histórica. 

    

Aumentar a competitividade económica e investimento empresarial no 
concelho. 

    

 

• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
Rede Natura 2000 
 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos da Rede Natura 2000 

1 2 3 4 

Estabelecer orientações para a gestão territorial das zonas de proteção 
especial (ZPE) criadas pelo Decreto-Lei nº 280/94, de 5 de novembro, e 
Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de setembro, e dos sítios da Lista Nacional de 
Sítios, aprovada pelas Resoluções do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 
de agosto, e 76/2000, de 5 de julho, integradas no processo da Rede Natura 
2000. 

    

Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos 
locais integrados no processo de Rede Natura 2000, fixando os usos e o 
regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território. 

    

Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a 
distribuição dos habitats presentes nos sítios da Lista Nacional de Sítios nas 
ZPE. 

    

Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas 
características e prioridades de conservação. 

    

Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado 
de conservação favorável dos habitats e espécies constantes dos anexos ao 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, bem como fornecer a tipologia das 
restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a 
proteger. 

    

Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de 
ordenamento do território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas 
anteriores. 

    

Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da 
avaliação de impacte ambiental e na análise de incidências ambientais a que 
se refere o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril. 
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• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
PMDFCI 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PMDFCI 

1 2 3 4 

Aumento da resiliência do território aos incêndios e da zonagem do 
território. 

    

Redução da incidência de Incêndios.     

Melhoria da eficácia e da gestão de incêndios.     

Recuperar e reabilitar ecossistemas.     

Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.     

 

• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os eixos prioritários 
do ON2 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Eixos Prioritários do ON2 

1 2 3 4 

Competitividade, Inovação e Conhecimento     

Valorização Económica de Recursos Especificos     

Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial     

Qualificação do Sistema Urbano     

Governação e Capacitação Institucional     

Assistência Técnica     
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• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e as principais 
prioridades do POPH 

•  

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Principais Prioridades do POPH 

1 2 3 4 

Superar o défice estrutural de qualificações da população portuguesa, 
consagrando o nível secundário como referencial mínimo de qualificação, 
para todos; 

    

Promover o conhecimento científico, a inovação e a modernização do tecido 
produtivo, alinhados com a prioridade de transformação do modelo 
produtivo português assente no reforço das atividades de maior valor 
acrescentado; 

    

Estimular a criação e a qualidade do emprego, destacando a promoção do 
empreendedorismo e os mecanismos de apoio à transição para a vida ativa; 

    

Promover a igualdade de oportunidades, através do desenvolvimento de 
estratégias integradas e de base territorial para a inserção social de pessoas 
vulneráveis a trajetórias de exclusão social. Esta prioridade integra a 
igualdade de género como fator de coesão social. 

    

 

• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e as principais 
prioridades do POVT 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Principais Prioridades do POVT 

1 2 3 4 

Atenuar a situação periférica do país no contexto global, por via da melhoria 
da conectividade internacional e da integração das redes nacionais nas redes 
transeuropeias de transportes; 

    

Consolidar as redes e infraestruturas que estruturam o território nacional, ao 
serviço da competitividade e da coesão; 

    

Promover o desenvolvimento urbano policêntrico, reforçando a articulação 
das cidades com as respetivas áreas envolventes e a qualificação dos espaços 
urbanos; 

    

Preservar e valorizar os recursos naturais, a biodiversidade e o património 
natural; 

    

Qualificar os serviços ambientais, garantindo a sua universalidade e 
sustentabilidade; 

    

Prevenir, gerir e monitorizar os riscos naturais e tecnológicos;     

Promover a coesão social, assegurando a equidade territorial no provimento 
de infraestruturas e de equipamentos coletivos. 
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• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os objetivos do 
PRODER 

 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PRODER 

1 2 3 4 

Aumentar a competitividade dos setores agrícola e florestal;     

Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais;     

Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais.     

 
 

• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e os Objetivos do 
PEAASAR II. 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PEAASAR II 

1 2 3 4 

Servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de 
abastecimento de água. 

    

Servir cerca de 90% da população total do País com sistemas públicos de 
saneamento de águas residuais urbanas, sendo que em cada sistema 
integrado o nível de atendimento desejável deve ser de, pelo menos, 70% da 
população abrangida. 

    

Garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos serviços.     

Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e 
local. 

    

Cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário de 
proteção do ambiente e saúde pública. 
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• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e e os Objetivos do 
PNUEA. 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PNUEA 

1 2 3 4 

Meta no consumo urbano – Tendo em conta as perspetivas de evolução em 
termos de controlo de perdas, de procedimentos dos utilizadores e de 
evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-se atingir, ao fim de um 
período de 10 anos, uma eficiência de utilização da água de 80%. 

    

Meta no consumo agrícola - Tendo em conta as perspetivas de evolução em 
termos de área regada, de procedimentos dos utilizadores e de evolução 
tecnológica dos equipamentos, propõe-se atingir a 10 anos uma eficiência de 
utilização de água de 65%. 

    

Meta no consumo industrial - Tendo em conta as perspetivas de evolução em 
termos de procedimentos dos utilizadores industriais e de evolução 
tecnológica dos equipamentos, propõe-se atingir ao fim de um período de 10 
anos uma eficiência de utilização da água de 85%. 

    

 

• Relação entre as opções estratégicas da proposta do PUAEV e e os Objetivos do 
PERSU II. 

Opções Estratégicas do 

PUAEV 

Objetivos do PERSU II 

1 2 3 4 

Prevenção da produção.     

Maximização da reciclagem.     

Minimização da deposição em aterro.     

 

 

 
 

 
 

 

 

 


