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1. Introdução 

O presente relatório constitui a fundamentação técnica para a proposta de Plano de 

Urbanização da Área Central de Valença (PUACV), traduzido graficamente na planta de 

zonamento e planta de condicionantes. 

 

Os Planos de Urbanização (PU) são planos municipais de ordenamento do território de escala 

intermédia entre o Plano Diretor Municipal (PDM) e os Planos de Pormenor (PP). 

 

O PU define a organização espacial de uma determinada parte do território, que exija uma 

intervenção integrada de planeamento nomeadamente a definição da rede viária estruturante, 

localização de equipamentos coletivos principais, a estrutura ecológica, o sistema urbano de 

circulação e transportes, o estacionamento, entre outros. 

 

Este documento, explicita os objetivos estratégicos do plano e a respetiva fundamentação 

técnica, suportada na avaliação das condições ambientais, económicas, sociais e culturais para 

a sua execução. Sendo desenvolvido em três partes. 

 

Na primeira parte é elaborado um enquadramento nos planos e programas superiores e 

caraterização da área de intervenção identificando a dinâmica territorial da área abordando 

aspetos relacionados com enquadramento biofísico, evolução demográfica, habitação, 

económica, acessibilidade e mobilidade, morfologia urbana e valores patrimoniais a proteger, 

assim como os compromissos assumidos para a área do plano e as condicionantes. 

 

Na segunda parte é apresentada a proposta de ordenamento e as perfectivas de 

desenvolvimento. É ainda elaborada a fundamentação do Modelo Territorial de 

Desenvolvimento proposto em consonância com as condicionantes existentes 

 

1.1. Oportunidades para implementação do PU 

 

Ao longo dos anos o núcleo central de Valença tem sido alvo de especial atenção por parte dos 

atores locais, que tem e tiveram, por missão, a gestão da organização territorial do município. 

 

Foram produzidos alguns documentos reguladores do ordenamento territorial tais como: um 

Plano de Melhoramentos de 1959, um ante-Plano de 1967, de autoria dos arquitetos Carlos 

Ramos e Viana de Lima, um Plano de Pormenor  para as Zonas de Antas e Tróias, de 1977, 

um Plano Geral de Urbanização, de 1978, e um Plano de Pormenor para a Área Central da 
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Cidade, de 1982, estes todos da autoria dos arquitetos Viana de Lima e Castel-Branco, sendo 

que apenas o Ante -Plano e o Plano da Área Central foram aprovados. 

 

Foi então, em 17 de Abril de 1985, aprovado o Plano de Pormenor da Área Central da Vila de 

Valença, mas que, fruto de diversos atrasos processuais apenas veio a ser publicado 7 anos 

depois, em 28 de Julho de 1992, plano que se encontra ainda em vigor, embora, a posteriori, 

em 1994, tenha sido ratificado o Plano Diretor Municipal (PDM), através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 78/94 de 14 de Julho.  

 

No entanto, devidos às fortes mudanças sentidas nos últimos anos, das quais se distingue o 

forte crescimento urbano e a concentração das atividades na Vila de Valença, foi mandado 

elaborar novo Plano de Pormenor (o processo do atual plano iniciou-se com deliberação da 

Câmara Municipal em 01/10/1993). 

 

Este plano sofreu durante o seu processo de elaboração, uma alteração de figura de 

planeamento, passando de Plano de Pormenor (PP) para Plano de Urbanização (PU), em 

2007, pois, no decorrer do processo, houve mudanças significativas no quadro legal em vigor, 

nomeadamente, do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, para o Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 

de Setembro e mais recentemente para o Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. 

 

Por sua vez, a área de intervenção revelou-se demasiadamente extensiva para ser alvo de um 

PP, tendo surgido ainda a dificuldade do conhecimento do cadastro em tempo útil. 

 

Assim, o PU enquanto instrumento mais flexível é o que melhor se adapta aos objetivos de 

Ordenamento e Gestão do Território para a área em causa. 

 

Surge assim, a elaboração do atual PU por forma, a conceber uma estratégia de 

administração/intervenção nesta zona central, tão importante na vida do aglomerado de 

Valença, estudando e regrando o espaço para que surja uma reabilitação que proporcione uma 

nova dinâmica, com maior qualidade de vida e nova atratividade para esta área. 

 

Em termos de objetivos este plano pretende: 

 Tornar a cidade de Valença atrativa à função residencial e de lazer; 

 Promover uma ocupação urbana ´legível´ e orientadora de percursos articulada com a 

envolvente; 

 Reordenar a circulação viária compatibilizando-a com as funções urbanas que deve 

apoiar; 

 Promover uma ocupação urbana multifuncional numa rede de espaços públicos de 

apoio à diversidade de mobilidades contemporâneos e articulados com a envolvente; 
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 Dar enquadramento urbano à diversidade de espaços de equipamentos que se 

concentram; 

 Promover a uma imagem equilibrada contrariando o excessivo protagonismo de alguns 

edifícios no conjunto urbano; 

 Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos, aumentando as dinâmicas e 

vivencias da cidade, bem como as condições se segurança da sua permanente 

utilização. 

 

1.2. Enquadramento Geo-estratégico de Valença 

O concelho de Valença situa-se na Região Norte de Portugal sendo a mais setentrional das 

sub-regiões portuguesas. Insere-se no distrito de Viana do Castelo e faz fronteira fluvial a 

Norte-Noroeste com a região espanhola da Galiza, a Sudoeste com Vila Nova de Cerveira, a 

Sul com Paredes de Coura e a Este com Monção. 

 

A sua posição/localização geoestratégica fez com que Valença se tornasse, a par de Vilar 

Formoso, numa das principais fronteiras entre Portugal e Espanha e aquela que, por força de 

uma língua, usos e costumes próximos com a Região da Galiza, mais relações culturais, 

sociais e económicas desenvolveu (figura abaixo). 

 

Figura 1. Região de Elevado Potencial de Desenvolvimento 

Fonte: PDM em vigor, 2010 



Proposta de Plano | Plano de Urbanização da Área Central de Valença 

Município de Valença | lugar do plano gestão do território e cultura 7 

 

Tal como reconhecido pelo PDM Valença assume hoje um caráter absolutamente central na 

relação internacional e inter-regional entre o Norte de Portugal e a Galiza. Com efeito Valença 

na Rede de Cidades e Vilas do Norte Atlântico revela a condição periférica relativamente à 

área central Sul ( Porto - Braga - Viana ) da mesma forma que revela o seu caráter periférico 

em relação à área central Norte ( Vigo - Corunha - Santiago ). Mas é, justamente, esta dupla 

condição periférica que lhe confere uma centralidade única enquanto elemento de charneira 

sócio - económica e cultural (figura abaixo). 

 

Figura 2. Rede das Cidades e Vilas do Norte Atlântico 

Fonte: PDM em vigor, 2010 
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A visão estratégica de união da Galiza e o Norte de Portugal para promoção do 

desenvolvimento económico e sustentável destas duas regiões ibéricas vem desde alguns 

séculos atrás, como é exemplo o acordo celebrado em 1879 entre o Governo Português e o 

Governo Espanhol para a construção da ponte que atravessava o Rio Minho e que ligava 

Valença a Tui.  

 

Mantendo as históricas relações socioeconómicas desta Euro-região e cumprindo os objetivos 

traçados pela União Europeia para as regiões, Valença assume um papel de rótula no inter-

relacionamento entre estas duas regiões ibéricas. 

 

1.3. Cartografia de referência 

A qualidade dos instrumentos de gestão territorial e sua eficácia dependem da existência de 

cartografia topográfica e temática de boa qualidade, estabelecida num sistema de referência 

comum, de modo a facilitar as operações de harmonização e integração. 

 

Esta exigência de qualidade resulta no caso dos instrumentos de planeamento territorial, do 

facto de estes serem vinculativos das entidades públicas e dos particulares, existindo assim a 

obrigatoriedade de utilização de cartografia topográfica oficial ou homologada de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

A Câmara Municipal de Valença é detentora da cartografia topográfica à escala 1: 2 000, 

utilizada no PUACV, com as seguintes características: 

 

a) Entidade Proprietária da Cartografia: Câmara Municipal de Valença; 

b) Entidade Produtora e data de edição da Cartografia: Municipia, E.M. S.A., 29 e 30 de agosto 

de 2011; 

c) Data, N.º de Homologação e Entidade Responsável: 26-09-2012, processo n.º 161, Direção 

Geral do Território (DGT); 

d) Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica: ETRS89-TM06, Tranversa de 

Mercator, Datum Altimétrico de Cascais 

e) Exatidão posicional e temática: 

- Exatidão Posicional Planimétrica: =< 0,3m (emq) e Exatidão Posicional Altimétrica: =< 

0,4m (emq); 

- Exatidão Temática: Melhor ou igual a 95%; 

- Precisão Posicional Nominal das Saídas Gráficas: Melhor ou igual a 1,24m. 

 

Os limites CAOP utilizados são os limites CAOP 2015 disponibilizados no site da DGT. 
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2. Contexto do Desenvolvimento 

Consequência do desenvolvimento e de dinâmicas associadas a processos de modernização, 

inovação e novas tecnologias de informação e comunicação, as mudanças ocorrem a um ritmo 

muito acelerado exigindo a adoção de modelos de gestão e intervenção que promovam e 

potenciem essas transformações, sejam a nível territorial, económico, social e ambiental, 

constituindo este hoje o principal desafio dos instrumentos de planeamento. 

 

O Portugal 2020 revela-se indispensável para a prossecução dos desígnios estratégicos 

traçados para o desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal. Trata-se de um 

acordo entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP), no qual 

se definem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento 

económico, social e territorial, no período de 2014-2020 

 

O Portugal 2020 será operacionalizado através de dezasseis Programas Operacionais a que 

acrescem os Programas de Cooperação Territorial nos quais Portugal participará a par com 

outros Estados membros. Para o continente são definidos quatro programas operacionais 

temáticos que incidem sobre os seguintes domínios essenciais de intervenção: 

 

 Competitividade e Internacionalização; 

 Inclusão Social e Emprego; 

 Capital Humano; 

 Sustentabilidade e Eficiência no uso dos Recursos. 

 

Estas opções estratégicas estão vertidas para Portugal através do PNPOT, que constituindo o 

instrumento de planeamento e desenvolvimento territorial de natureza estratégica, estabelece 

as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, assumindo como 

uma das premissas dar relevância às políticas de ordenamento do território que apontem para 

a criação de um espaço sustentável e bem ordenado, uma economia competitiva, integrada e 

aberta, um território equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar e uma sociedade 

criativa e com sentido de cidadania. O PNPOT serve ainda de quadro de referência nacional 

para a implementação de um conjunto de estratégias e planos sectoriais associados, devendo 

orientar os modelos territoriais que vierem a ser definidos no âmbito regional, sub-regional e 

local, segundo a seguinte hierarquia: 

 

 Planos sectoriais 

 Planos especiais de Ordenamento do Território 

 Planos Regionais de Ordenamento do Território 

 Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 
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 Planos Municipais de Ordenamento do Território 

o Plano Diretores Municipais 

o Planos de Urbanização 

o Planos de Pormenor 

 Programas de Ação Territorial 

 

Os planos municipais de ordenamento do território visam, entre outros objetivos, a tradução, no 

âmbito local, do quadro de desenvolvimento do território estabelecido nos instrumentos de 

natureza estratégica de âmbito nacional e regional [alínea a) do Artigo 75.º / RJIGT] e a 

definição de outros indicadores relevantes para a elaboração dos demais instrumentos de 

gestão territorial [alínea k) do Artigo 75.º / RJIGT]. 

 

A própria elaboração de planos municipais de ordenamento do território obriga a identificar e a 

ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, programas e projetos com incidência na área em 

causa, considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, de forma a 

assegurar as necessárias compatibilizações [n.º 4 do Artigo 76.º / RJIGT]. 

 

O PUACV deverá compatibilizar-se com os principais instrumentos de gestão (de 

Desenvolvimento territorial, de Politica sectorial e Especial), com expressão no concelho de 

Valença, a saber:  

 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

 Plano Nacional da Água (PNA); 

 Plano Rodoviário Nacional  (PRN2000) 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N);  

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF-AM); 

 Plano de Bacia Hidrográfica do Minho  

- O Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica – RH1 – PGBH do Minho e Lima; 

 O Plano sectorial da Rede Natura 2000 (PRN2000);  

 Plano Diretor Municipal de Valença 

 

2.1. Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território 

O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de 

Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro, constitui o 

quadro de referência para o desenvolvimento de um conjunto de instrumentos de gestão 

territorial que intervêm nos domínios temáticos e gerais que vêm desenvolver e concretizar as 

suas orientações gerais, e âmbitos de intervenção. Apresenta um modelo territorial articulado 

com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento sustentável que estabelece uma visão 

estratégica do território nacional com objetivos gerais de desenvolvimento económico, coesão 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/09/17000/0612606181.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/11/21101/0000200003.pdf
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social e proteção ambiental. 

 

O plano procede à articulação e compatibilização do ordenamento do território com as políticas 

de desenvolvimento económico e social e com as políticas sectoriais com incidência na 

organização do território, em resultado de uma adequada ponderação dos interesses públicos 

e privados envolvidos.  

 

São definidos os seguintes objetivos estratégicos que constituem o quadro referencial de 

compromissos das políticas com incidência territorial: 

 

a) “Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico 

e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir 

e minimizar os riscos;  

b) Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços 

ibérico, europeu, atlântico e global; 

c) Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra -estruturas 

de suporte à integração e à coesão territoriais;  

d) 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; 

e) Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e 

incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e Administração 

Pública; 

f)  Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação 

informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições”. 

(PNPOT,2007) 

 

Para a região do Norte são identificadas diversas opções estratégicas, destacando-se neste 

documento, as diretamente relacionadas com o concelho de Valença: 

 

 “Estruturar o sistema urbano e reforçar o policentrismo, envolvendo: a qualificação 

funcional do Porto e da sua área metropolitana, o desenvolvimento de polarizações 

estruturantes na conurbação do litoral e o reforço dos polos e eixos urbanos no interior; 

 Valorizar as infraestruturas aeroportuárias e portuárias de internacionalização e inserir 

a região nas autoestradas do mar de ligação ao Norte da Europa, com uma aposta 

forte nas infraestruturas e nos serviços de logística; 

 Reordenar e qualificar os espaços de localização empresarial na lógica de 

disponibilização de espaços de qualidade e de concentração de recursos qualificados, 

para maior atratividade de investimento direto estrangeiro, de fomento de economias 

de aglomeração e de densificação das interações criativas e inovadoras; 
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 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 entre 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 do Noroeste peninsular; 

 Reforçar a cooperação transfronteiriça e transnacional, valorizando especializações, 

complementaridades e sinergias para o desenvolvimento de projetos de dimensão 

europeia; 

 Proteger a paisagem e ordenar os espaços protegidos como um pilar fundamental de 

desenvolvimento, de sustentabilidade e de expansão da atividade turística; 

 Assumir como prioridade estratégica a recuperação dos défices ambientais; 

 Explorar as potencialidades no domínio das energias renováveis, em particular de 

produção de energia eólica, e da eficiência energética”.  

(PNOPT, 2007) 

 

O modelo territorial do plano é um sistema global que resulta da articulação e das opções 

subjacentes à configuração de 4 principais vetores de organização espacial dos recursos 

territoriais. Estes vetores são: Riscos; Recursos naturais e ordenamento agrícola e florestal, 

Sistema Urbano; Acessibilidade e conectividade internacional. 

 

Assim, como é possível observar pela figura seguinte, Valença integra o Grande Corredor 

Litoral. Situa-se ainda numa posição de charneira inter-regional entre área de influência do 

Arco Metropolitano do Porto e a fronteira Espanhola, considerada como uma centralidade 

potencial. O concelho em termos de acessibilidade é servido pela importante via (IP1/A3) que 

permite a ligação da fronteira à Área Metropolitana do Porto, encontra-se ainda integrado num 

eixo prioritário da rede de alta velocidade, contudo devido à conjuntura económica internacional 

e nacional o projeto da alta velocidade encontra-se suspenso. 
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Figura 3. Modelo Territorial 

Fonte: PNOPT, 2007 

 

O concelho de Valença de acordo com o PNPOT encontra-se ainda inserido no espaço da 

região Minho-Lima e para o qual o plano define as seguintes opções para o desenvolvimento 

do território com incidência no concelho de Valença: 

 

 “Assumir o carácter 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;  
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 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;  

 Preservar as condições naturais de produção e a viabilidade das explorações de 

produtos agropecuários competitivos e do sistema agro-silvo-florestal de montanha; 

  Superar os défices ambientais, com prioridade para as situações mais graves em 

termos de qualidade de vida e de diminuição das potencialidades de valorização 

turística dos territórios;  

 Desenvolver ações que explorem a localização privilegiada no eixo Porto -Vigo - La 

Coruña, em particular de reforço da capacidade de atração de novas funções para os 

centros urbanos de fronteira”.  

(PNOPT, 2007) 

 

 

2.2. Plano Regional de Ordenamento do Território 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) definem a estratégia regional de 

desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas ao nível nacional e 

considerando as estratégias municipais de ordenamento do território e de desenvolvimento 

local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos especiais do 

ordenamento do território e dos planos municipais de ordenamento do território. 

 

O Programa Regional de Ordenamento do território Norte (PROT-N) define o modelo de 

organização (figura abaixo) do território da Região Norte, estabelecendo a estrutura regional do 

sistema urbano, das redes e infraestruturas e equipamentos de interesse regional, e definindo 

os objetivos e princípios a considerar na localização das atividades e grandes investimentos 

públicos, a política regional em matéria ambiental, e as orientações e diretrizes para o 

ordenamento do território da região. 
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Figura 4. Modelo Territorial 

Fonte: PROT-N, 2009 

De acordo com o PROT-N, “O modelo de organização territorial assenta na construção se 

um sistema policêntrico como elemento conformador da governança territorial e da gestão 

de um politica regional”. 

 

Ao nível da região a construção do sistema policêntrico passa pelos seguintes domínios: 

 

- “Pela afirmação de um conjunto de polaridades estruturadoras do território regional; 

- Pelo reforço de eixos interurbanos fundamentais na organização territorial; 

- Pela construção de redes de proximidade, para a formação de subsistemas urbanos ou 

aglomerações urbanas e integração dos espaços rurais; 

 - Pela conceção de uma política urbana que preste devida atenção às malhas urbanas 

marginalizadas e aos territórios em perda e rarefação; 

- Pela consolidação dos relacionamentos urbanos externos”. 

(PROT-N, 2009) 
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Assim, de acordo com o PROT-N, “o modelo assume o diagnóstico antes elaborado ao 

estabelecer as bases de uma organização que permita favorecer uma melhor estruturação e 

desenvolvimento da Região, considerando nesse objetivo a importância das cidades e das 

redes interurbanas, nos seguintes termos”:  

 

1- “Desenvolvimento de um sistema urbano regional de carácter policêntrico, estruturado 

através de um conjunto de aglomerações, centros e núcleos urbanos que desenvolvem 

funções diferenciadas e que se constituem como as âncoras do desenvolvimento regional em 

cinco níveis estruturantes do sistema”. (PROT-N, 2009) 

 

a) Aglomeração Metropolitana do Porto; 

b) Cidades de Equilíbrio Regional; 

c) Cidades Regionais / Conjunto de Cidades Regionais; 

d) Centros Estruturantes Sub-regionais; 

e) Centros Estruturantes Municipais. 

 

2- “Promoção do policentrismo, que deve assentar no aprofundamento dos relacionamentos 

entre áreas urbanas, quer do mesmo nível hierárquico quer de níveis diferentes, tendo em vista 

a promoção de complementaridades e o desenvolvimento de sinergias entre as estratégias 

urbanas, gerando densidade relacional, coesão e competitividade supramunicipal e regional; 

(PROT-N, 2009) 

 

3- “Promoção da organização dos centros urbanos em redes de geometria variável, 

potenciando redes de relacionamento de proximidade” (PROT-N, 2009) 

 

4- “Aposta estratégica de afirmação urbana no contexto da Euro-Região Norte de Portugal - 

Galiza e no relacionamento de Portugal com Castela e Leão” (PROT-N, 2009), com incidência no 

concelho de Valença temos: 

 

 “Potenciação da localização marítima enquanto espaço de relacionamento e de 

afirmação da Euro-Região, através da valorização dos recursos marinhos, da cultura e 

do turismo;  

 Consolidação dos sistemas de inovação que valorizam a excelência científica existente 

e promovendo uma forte articulação com o tecido empresarial; 

 Potenciação da riqueza patrimonial histórico-cultural urbana e dos valores naturais dos 

territórios transfronteiriços;  

 Valorização das vocações funcionais e desenvolvimento de redes interurbanas para a 

sustentabilidade e a coesão social, tendo em vista o aproveitamento e as sinergias 

entre equipamentos e recursos, promovendo um desenvolvimento urbano mais 

sustentável; 
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  Potenciação das sinergias no âmbito das plataforma de interface logística em torno do 

triângulo Valença-Porriño-Salvaterra”;  

(PROT-N, 2009) 

 

5- “Desenvolvimento de redes de especialização regional no quadro de contextos territoriais 

mais alargados, fomentando a competitividade internacional”. (PROT-N, 2009) 

 

6- “Reforço das sinergias urbano-rurais, visando 

 

a) Assumir os subsistemas urbanos como espaços de cidadania, de valorização de 

recursos, de residência e de quadros de vida, e como referencial de 

desenvolvimento urbano-rural; 

b)  Maximizar as articulações entre o urbano e o rural, atendendo às especificidades 

das “unidades territoriais” e das respetivas centralidades urbanas;  

c) Incentivar as parcerias institucionais de âmbito urbano-rural, como instrumento de 

coordenação das atuações da administração local e central e de outros agentes 

pertinentes”. 

(PROT-N, 2009) 

7- “Equidade territorial na provisão de equipamentos coletivos e no acesso de todos os 

cidadãos aos serviços de interesse geral, quer os básicos quer os mais diferenciados” 

(PROT-N, 2009) 

 

No caso do concelho de Valença, segundo o modelo territorial do PROT-N, é considerado um 

centro estruturante de nível sub-regional, que desenvolve uma serie de funções razoavelmente 

diversificadas ou um conjunto de funções especializadas, polarizadoras do sistema urbano 

numa escala supramunicipal. Apresenta uma conetividade nível 2 que é considerada alta aliada 

a uma posição estratégica o plano aponta para o reforço da conectividade com exterior 

nomeadamente com a Galiza, relação que será reforçada no âmbito da concretização da 

plataforma logística de Valença. 

 

Embora tenha existido um certo abandono das atividades agrícolas e florestais nos últimos 

anos, o Modelo Territorial destaca o potencial agro-florestal do concelho no que se refere à 

produção Intensiva e extensiva. 

 

A nível da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), o Modelo 

Territorial reforça a importância da valorização dos recursos naturais como suporte do 

desenvolvimento viável e coeso e como garantia da preservação da paisagem e da identidade. 

Encontrando-se o concelho integrado em áreas de continuidade em que se deve privilegiar a 

proteção dos solos, a gestão dos recursos hídricos e a valorização das atividades 

agroflorestais. 
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2.3. 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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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 (, 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. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Rede Nacional de Plataformas Logísticas. 

Fonte: MOPTC in Portugal Logístico, maio 2006. 
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2.3.1. 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 abaixo). Esta ainda mais afirmou que estava em 

«causa um investimento privado de 105 Milhões de Euros na 1.ª fase. 

 

Figura 6: 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. 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Para dar cumprimento à concretização desta Plataforma Logística, o município elaborou um 

Plano de Urbanização da Área Empresarial de Valença (PUAEV), aprovado pelo Aviso n.º 

2614/2015, publicado em Diário da República, 2.ª serie, n.º48 de 10 de março, entretanto 

sujeito a uma alteração de acordo com a Declaração de Retificação n.º548/2015, publicado em 

Diário da República, 2.ª serie, n.º122 de 25 de junho. 

 

Os objetivos estratégicos assumidos para o PUAEV são:  

 

a) Estruturar as funções empresariais e de infraestruturas da futura Plataforma Logística 

de Valença bem como, dar coesão à Área Empresarial, com possíveis expansões e 

sua zona envolvente; 

b) 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; 

c) 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; 

d) Criar uma forte relação espacial e funcional entre a zona urbana existente e a área 

envolvente, tendo em especial atenção as características paisagísticas; 

e) Garantir a inserção dos princípios orientadores para a inexistência/eliminação de 

barreiras arquitetónicas; 
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f) 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; 

g) Reformular a estrutura viária (municipal, nacional) 

 

Figura 7. Zonamento PUAEV 

Fonte: DGT, 2016 

 

2.4. Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+) 

Através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 45/2011, de 10 de Novembro, o Governo 

aprovou o Plano Estratégico dos Transportes – Mobilidade Sustentável (PET), no qual foram 

estabelecidas as linhas de orientação prioritárias para o horizonte 2011-2015, baseado em três 

vetores de atuação prioritária: 
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 Cumprir os compromissos externos assumidos por Portugal e tornar o sector dos 

transportes financeiramente equilibrado e comportável para os contribuintes 

portugueses; 

 Assegurar a mobilidade e a acessibilidade a pessoas e bens, de forma eficiente e 

adequada às necessidades, promovendo a coesão social; 

 Alavancar a competitividade e o desenvolvimento da economia nacional. 

 

O PET veio colocar em evidência, perante toda a sociedade Portuguesa, a situação de 

insustentabilidade a que chegou o setor público dos transportes e infraestruturas e a 

inevitabilidade de introduzir reformas profundas e urgentes (PETI 3+, 2014) 

 

Por outro lado, com o encerramento do Programa de Assistência Económica e Financeira, e 

tendo em conta o início do novo programa de financiamento comunitário 2014-2020, importa 

criar um quadro de orientações estratégicas para o sector no horizonte 2014-2020 (PETI 3+ 

,2014). 

 

O Acordo de Parceria 2014-2020, denominado Portugal 2020, adota os princípios de 

programação da Estratégia Europa 2020 e consagra a política de desenvolvimento económico, 

social, ambiental e territorial em Portugal, definindo as intervenções, os investimentos e as 

prioridades de financiamento necessárias para promover o crescimento inteligente, sustentável 

e inclusivo do país. 

 

A estruturação da programação e implementação do Portugal 2020 assenta em quatro 

domínios temáticos, sendo que o plano de investimentos na rede ferroviária nacional (RFN) 

para o período 2014-2020 encontra enquadramento em dois desses domínios temáticos, 

designadamente “Competitividade e internacionalização” e “Sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos”. 

 

Neste contexto, o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) 

surge como uma atualização do PET 2011-2015, projetando uma  segunda fase  de  reformas  

estruturais  a  empreender  neste  sector,  bem  como  o  conjunto  de investimentos em 

infraestruturas de transportes a concretizar até ao fim da presente década (PETI 3+ ,2014). 

 

 

A Estratégia RFN 2014-2050, ao assumir como prioridade de investimento para este período, o 

desenvolvimento de projetos transfronteiriços que integram a Rede Transeuropeia de 

Transporte, encontra igualmente enquadramento no CEF – Connecting Europe Facility 2014-

2020 –, instrumento chave no desenvolvimento sustentável e eficiente das redes 

transeuropeias de transportes, energia e serviços digitais.  
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A nível nacional, o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) 

estabelece um quadro de orientações para o setor dos transportes e um conjunto de 

intervenções prioritárias, com destaque para os investimentos na infraestrutura ferroviária, 

assente em critérios de sustentabilidade, com vista à criação de valor para as empresas e para 

a economia Portuguesa, prosseguindo os princípios de programação do Acordo de Parceria 

2014-2020. 

 

O Plano de Investimentos da RFN para o período 2014-2020 pretende consolidar as 

prioridades de intervenção, estabelecidas pela Estratégia RFN 2014-2050, desenvolvendo as 

intervenções apresentadas como prioritárias no Plano Estratégico dos Transportes e 

Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) que inclui, entre outras: 

 
 A construção de novos troços de ligações ferroviárias; 

 

 A modernização das infraestruturas existentes, designadamente através, da 

eletrificação e da instalação de sistemas de sinalização elétrica e telecomunicações; 

 

 A eliminação de vários constrangimentos na infraestrutura, visando a otimização da 

infraestrutura, aumentando a sua eficiência e a qualidade do serviço prestado. 

 

O PET3+, estabelece 6 eixos de desenvolvimento prioritários para o 

horizonte 2014-2020, coincidentes com os corredores principais do 

PNPOT e da RTE-T, nos quais de integram os projetos de 

investimento a concretizar: 

 
 
 - Corredor da fachada atlântica; 
 
- Corredor internacional norte; 
 
- Corredor internacional sul; 
 
- Corredor do Algarve; 
 
- Corredor do interior; 
 
- Transportes público de passageiros 
 

Figura 8. Corredores de Desenvolvimento 

Fonte: PETI3+, 2014 
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Enquadrando Valença nos corredores de desenvolvimento verificamos que se encontra 

integrado no “Corredor da Fachada Atlântica”. O plano preconiza a “Consolidação de um 

corredor vertical atlântico integrado multimodal que reúne vários modos de transporte em 

articulação entre si. O corredor da fachada atlântica liga a Galiza, o arco metropolitano do 

Porto, o sistema metropolitano do centro litoral, o arco metropolitano de Lisboa ao arco 

metropolitano do Algarve, incluindo os principais portos, aeroportos e plataformas logísticas do 

continente”. (PETI 3+,2014). 

 

 

O concelho de Valença poderá ainda integrar o eixo prioritário “Transportes público de 

passageiros” na medida que este consubstancia-se no “Desenvolvimento dos sistemas de 

transporte público de passageiros, reduzindo a fatura energética do país e as emissões de 

CO2 e aumento da produtividade da sociedade por redução do congestionamento de Trafego”. 

(PETI 3+,2014) 

 

 

A figura seguinte representa o resumo do conjunto de 

investimentos prioritários em infraestruturas de transportes 

para o horizonte 2014-2020, ações que se pretende que 

traga valor acrescentado para as exportações nacionais, 

dinâmica empresarial, empregabilidade, atração 

populacional, integração na rede transeuropeia de 

transportes, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa resumo dos projetos de investimento prioritários 2014-2020 

Fonte: PETI3+, 2014 

 

Com particular incidência no território do concelho de Valença o PETI3+, aponta para a 

consolidação do corredor ferroviário da RTE-T principal e global Vigo-Porto, com investimentos 

previstos na Linha do Minho (Nine - Valença, Ermesinde - Contumil, Ramal Secil na Trofa, 

Ramal Particular SN Longos da Maia). Esta intervenção compreende a modernização do troço 

Nine-Valença com cerca de 92 km de extensão, incluindo a eletrificação, a instalação de 

sistemas de sinalização eletrónica, telecomunicações e controlo de velocidade e a supressão 
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de passagens de nível, bem como intervenções nas estações de modo a permitir o cruzamento 

de comboios de mercadorias com 750 metros. 

 
 

2.5. Portugal 2020 - Programa Operacional Regional do Norte (2014-

2020) 

 

O Programa Operacional Regional do Norte (2014-2020) é um instrumento financeiro de apoio 

ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal, integrado no Acordo de Parceria 

PORTUGAL 2020 e no atual ciclo de fundos estruturais da União Europeia. “A Região do Norte 

será, em 2020, capaz de gerar um nível de produção de bens e serviços transacionáveis que 

permita recuperar a trajetória de convergência a nível europeu, assegurando, de forma 

sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da sua população e promovendo, por 

essa via, a coesão económica, social e territorial” (Norte 2020, 2016).  

 

O NORTE 2020 organiza-se em dez Eixos Prioritários, a que se junta um eixo para a 

assistência técnica e financeira à implementação do programa: 

 

- Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

- Competitividade das Pequenas e Médias Empresas; 

- Economia de Baixo Teor de Carbono; 

- Qualidade Ambiental; 

- Sistema Urbano; 

- Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores; 

- Inclusão Social e Pobreza; 

- Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida; 

- Capacitação Institucional e TIC; 

- Assistência Técnica 

 

Neste quadro comunitário, o Norte de Portugal, identificado como região de convergência 

por apresentar um PIB per capita <75% da média da UE, absorve  fundos estruturais 

provenientes de outros programas do PORTUGAL 2020, para alem dos quatro programas 

temáticos do continente e do programa operacional regional, nomeadamente do Programa de 

Desenvolvimento Rural 2020 e de programas de cooperação europeia; Espanha – Portugal, 

Espaço Atlântico, Sudoeste Europeu e ESPON, URBACT, INTERACT e INTERREG. E do 

Programa Operacional Mar 2020. 

 

A estratégia deste programa operacional pretende contribuir para a estratégia da UE para um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para a coesão económica, social e territorial. 
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2.6. 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 elaboração do PUACV, como um 

projeto urbano estruturante. 

 

Figura 10. Extrato da Planta de Intervenções Estratégicas 

Fonte: PDM, 2010 

 

O PUACV, decorre de um antigo Plano de Pormenor da Área Central que nunca chegou a ser 

concluído e logo não implementado. Assim face às transformações urbanísticas ocorridas nas 

últimas décadas que contribuíram para a desqualificação desta área, o Município entendeu no 

decorrer da revisão do PDM, pegar de novo no plano na figura de Plano de Urbanização sendo 

constituída uma UOPG, a partir do qual se possa repensar e minorar os aspetos negativos 

desta área. 
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Figura 11. Extrato da Planta de Ordenamento – UOPG – Área Central de Valença 

Fonte: PDM, 2010 

A UOPG identificada na Planta de Ordenamento referente à Área Central de Valença, de 

acordo com o Regulamento tem os seguintes objetivos: 

 

a) Reforçar e qualificar a imagem e a atratividade da centralidade de Valença; 

b) Tornar a cidade de Valença atrativa à função residencial, comercial e de lazer; 

c) Promover uma ocupação urbana ‘ legível ’ e orientadora de percursos, articulada com a 

envolvente; 

d) Reordenar a circulação viária compatibilizando -a com as funções urbanas que deve 

apoiar; 

e) Promover uma ocupação urbana multifuncional apoiada numa rede de espaços 

públicos de apoio à diversidade de mobilidades contemporâneas e articulados com a 

envolvente; 

f) Dar enquadramento urbano à diversidade de espaços equipamentais que aqui se 

concentram; 

g) Promover uma imagem urbana equilibrada contrariando excessivo protagonismo de 

alguns edifícios no conjunto urbano; 

h) Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos, aumentando as dinâmicas e 

vivências da cidade bem como as condições de segurança da sua permanente 

utilização. 
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3. Dinâmicas sócio-territoriais 

 

3.1. Enquadramento Territorial 

As origens de Valença são antiquíssimas, sendo os primeiros documentos da sua origem, o 

seu foral, datado de 1217, conferido por D. Afonso II no qual é denominado de Contrasta, nome 

que viu cair pela mão do mesmo D. Afonso II, que lhe concede novo foral em 1261, com o atual 

topónimo, Valença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Enquadramento Territorial 
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O concelho de Valença está integrado territorialmente no quadrante Noroeste de Portugal, 

integrando a NUT II Norte e NUT III Vale do Minho. É limitado pelo Concelhos de Vila Nova de 

Cerveira (Sudoeste), Paredes de Coura (Sul), Monção (Este) e a Norte, onde o limite é 

estabelecido por um dos principais Rios Internacionais, o Minho e o país vizinho Espanha. 

 

O Município divide-se administrativamente em 11 freguesias: Boivão, Cerdal, Fontoura, 

Friestas, União de Freguesias de Gandra e Taião, Ganfei, União de Freguesias de Gondomil e 

Sanfins, União de Freguesias de São Julião e Silva, São pedro da Torre, Verdoejo e União de 

Freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arão. Esta ultima a sede de concelho pois, concentra 

em si as principais dinâmicas (sociais, serviços, habitação, entre outras) e infraestruturas. Esta 

área funciona como o coração do município, pois, é o nó principal das relações do município e 

da região do Minho com Espanha e com os concelhos vizinhos do vale do Minho e Lima. 

Dentro da área da freguesia sede de concelho e, objeto de estudo por este plano municipal de 

ordenamento do território (PU), temos a área central da cidade, denominada de “Cidade Nova”. 

Figura 13. Enquadramento da área a submeter a PU 

 

O PUACV, cinge-se a uma área de cerca de 45,8 ha, bem delimitada geograficamente, pois, 

está confinada entre o troço da EN13-9 e EN 101 (a norte), pela linha de caminho-de-ferro (de 

Este a Sul) e, pelo troço do IP1/A3 (a Oeste). Todas estas infraestruturas “encaixam” e 

individualizam a área plano, o que por si só, insere problemas de ligação e dinamização da 

área com o restante território. Este corte contribuiu para a diferente tipologia habitacional da 

“área central” com a restante cidade, principalmente a Oeste.  
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A área do plano é atravessada na parte mais a Este pela via central de ligação do tecido 

urbano, a EN13, que alimenta o fluxo de transporte para os concelhos vizinhos da margem 

esquerda do rio Minho, Vila Nova de Cerveira, Monção e Melgaço. A área de estudo, embora 

mais compacta que o restante povoado que caracteriza a Valença, denota diferenças em si. 

Destacando-se como as áreas mais densas, a zona de Esplanada e a zona das Antas, 

servidas habitacionalmente com mais propriedade vertical, enquanto as restantes zonas da 

área do plano predominam as densidades mais baixas e zonas de habitação unifamiliar. 

 

Um facto indissociável e caracterizante deste espaço é a sua relação com o “Burgo Muralhado” 

da Praça Forte de Valença, onde se localizam, ainda hoje, alguns dos principais serviços 

públicos, como: a Câmara Municipal, Serviço de Finanças e, um importante “centro” de 

comércio espalhado pelas ruas da fortaleza.  

 

De facto, esta “Inner City” desenvolveu-se muito para além da zona urbana intramuralhas, 

tendo-se expandido extra-muralhas, onde é marcada por alguns equipamentos de referência, 

como a Estação do Caminho-de-Ferro, o Mercado (entretanto já demolido) e o Jardim 

Municipal que assumem particular relevância e que convocaram as principais pontuações 

construtivas, e ainda por vias estruturantes, de importância supra-municipal - a EN 13 e a 

EN 101.  

 

Esta área apresenta-se urbanisticamente, fortemente descaracterizada pelas intervenções 

produzidas nos anos ’80, ausentes de sustentabilidade, onde existe uma massa edificada 

vertical para serviços e residência que, em alguns casos, nunca foram ocupados ou a sua 

ocupação decaiu de forma muito acentuada, o que agrava de forma significativa a imagem 

desqualificada que produzem. Este ‘ boom ’ construtivo veio, como foi referido, quebrar a 

unidade da Vila, trouxe ruturas acentuadas de escala, desconfigurou a imagem urbana, retirou 

equilíbrio entre as peças arquitetónicas de valor ( Escola ESEG, Estação CF, Jardim, 

Consulado de Espanha, Alfândega, etc. ). As cérceas e volumes mostram-se completamente 

desadequados ao espaço urbano em que se inserem, às dimensões demográficas e aos 

contextos sociais porque, justamente, tiveram como única perspetiva, o suposto crescimento 

económico. 

 

Este importante “centro” de comércio, aglutinador da mobilidade e, a dispersão geográfica que 

incutiu no padrão de habitação dos habitantes da cidade, deu azo ao crescimento da área 

plano pois, tal como foi referido, ao longo dos anos, as funções comerciais “transbordaram” o 

que consequentemente, gerou um aglomerado edificado de função mista (comércio, e 

habitação) fora do perímetro da muralha que, já sem capacidade de crescimento, deu génese à 

área plano.  
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Outra pressão significativa para o desenvolvimento da área foi a o crescente investimento 

Espanhol no mercado imobiliário (construção, compra e arrendamento), que aliou a 

permissividade de índices de construção (construção Intensiva de Grau I, Grau II e Grau III, 

com o fator de ligação às principais vias transfronteiriças, conferindo um grande grau de 

atratividade a esta área. 

Figura 14. Localização da Área a submeter a PU 

 

3.2. Enquadramento Biofísico 

 

O presente ponto visa a caracterização dos fatores biofísicos mais relevantes para a 

compreensão dos valores e funções do território que se pretende valorizar e salvaguardar. 

 

3.2.1. Fisiografia 

A área de intervenção pertence à encosta da colina da Fortaleza de Valença exposta a sul/sudoeste, 

a sua altitude varia entre os 65,9 m e os 26,8 m acima do nível médio das águas sendo o seu declive 

médio de cerca de 5,3%, estas características tornam a zona superior deste território especialmente 

vocacionada para a urbanização.  

 

 O declive suave da vertente reforça a sua aptidão para a construção dado que é pouco sujeita a 

processos de erosão hídrica acelerada, dispensa dispendiosas operações de aterro ou escavação, e 

permite o traçado de arruamentos com pendentes aceitáveis. A zona inferior do território (da cota 35 
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m à cota 26 m), que confina com o aterro da linha de caminho-de-ferro, é uma área de acumulação 

de águas e como tal deve ser salvaguardada de construção, minimizando a sua impermeabilização e 

promovendo ao máximo a sua arborização por espécies como o freixo (Fraxinus spp.) o choupo 

(Populus nigra), o salgueiro (Salix salvifolia), que são adaptadas a estes meios e aceleram o 

processo de infiltração. 

Esta configuração topográfica, origina assim zonas de drenagem natural da zona nordeste para 

sudeste, em direção às linhas de água que ocupam a área e, em direcção à linha de água principal, 

o Rio Minho. 

 

 

Figura 15. Esboço hipsométrico | Esboço de declives 

Fonte: Cartografia Vetorial 1/10 000; C.M. Valença 

 

3.2.2.  Hidrografia 

A rede hidrográfica do concelho pertence à Bacia hidrográfica do Rio Minho, que com apenas 

5% da sua área total em território nacional não apresenta problemas de poluição de caráter 

permanente muito significativos, sendo o setor agro - pecuário o principal responsável por esta 

situação. 

 

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 
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ao seu comprimento a torna pouco alongada. A Ribeira de Ínsuas e o Rio Manco apresentam 

áreas de drenagem significativamente mais pequenas e alongadas. 

 

No que diz respeito às zonas de menor altitude, verifica-se uma maior área de leito de cheia 

das linhas de água, uma vez que, para além dos declives serem baixos, segundo Cancela 

d’Abreu (1977) estas áreas encontram-se geralmente humedecidas, com o lençol freático 

pouco profundo o que define situações ecológicas especiais. 

 

 

3.2.3. Clima 

 

O concelho de Valença enquadra-se num clima temperado oceânico, de influência 

mediterrânea, caracterizado por Verãos quentes e Invernos amenos, devido à preponderância 

da fachada Atlântica. 

 

Pode considerar-se que predomina um clima ameno, com a temperatura média anual a rondar 

os 15ºC, registam-se valores de temperaturas extremas relativamente próximos. Com efeito, o 

valor mais elevado registado, referente à temperatura média máxima anual, é de 24,5ºC, em 

agosto, enquanto que, o valor mais baixo da temperatura média mínima registado é de 5,4ºC, 

no mês de janeiro, as amplitudes térmicas diárias são baixas. 

 

 

Gráfico 1. Média dos valores da temperatura do ar (ºC), 2014-2015 

 

Fonte: SNIRH, 2016 

 

Relativamente à precipitação, toda esta região é uma das áreas mais pluviosas do território 

nacional, pelo que a precipitação media acumulada em Valença ronda os 1200 mm e o nível de 
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humidade é elevado. Desta forma, verifica-se que de novembro a fevereiro é quando se regista 

os valores mais elevados de precipitação e por sua vez de junho a agosto os valores mais 

baixos, conforme sistematizado no gráfico seguinte.  

 

Gráfico 2. Média dos valores da precipitação (mm) 2014-2015 

 

Fonte: SNIRH, 2016 

 

A zona baixa da área de estudo é uma zona especialmente atreita a nevoeiros matinais, quer de 

advecção, resultantes da condensação de massas de ar em contacto com grandes massas de água, 

quer de irradiação, relacionados com noites frias e de céu límpido em que o solo arrefece muito 

rapidamente provocando a condensação da humidade do ar.  

 

3.2.4. Geomorfologia e Solos 

O concelho é constituído por duas áreas geomorfológicas distintas: planícies aluviais, de 

noroeste a nordeste na faixa litoral e margens do Rio Minho, e duas zonas montanhosas, uma 

na direção Noroeste - Sudeste, e outra no limite Sul - Sudeste do concelho. Em termos de 

unidades geológicas, o Concelho de Valença insere-se no Maciço Hespérico ou Maciço Antigo. 

Este maciço é essencialmente constituído por rochas graníticas (eruptivas) e xistosas 

(complexo xisto-grauváquio) (Cunha et al., 1980). 

 

Nas formações metamórficas podemos identificar o complexo xisto-migmático, onde as rochas 

predominantes são micaxistos que passam a gneisses migmáticos. Os elementos 

predominantes são micáceos (biotite e moscovite) e quartzosos, verificando-se algum feldspato 

( oligoclase ou oligoclase-andesina ). As superfícies de xistosidade orientam-se no rumo Norte 

- Sul. 
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Os solos minhotos são, geralmente, solos ricos e estão distribuídos entre as várzeas, dos 

inúmeros rios e riachos que atravessam o território, e os típicos socalcos nas zonas de maior 

relevo. Na área baixa de Valença predominam os solos de carácter aluvionar, quer modernos 

quer antigos, resultantes da intricada rede hidrográfica que cobre o território. Nas zonas mais 

altas os solos dividem-se em dois tipos, o do complexo xisto-migmático e o dos granitos 

alcalinos de grão médio. São, na sua maioria, solos vocacionados para o cultivo agrícola de 

regadio e para a pastorícia, a vocação florestal está reservada para as zonas mais declivosas 

onde os solos são mais pobres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Geomorfologia e Solos 

Fonte: C.M. Valença 

 

A paisagem minhota é caracterizada pelo domínio da ocupação agrícola do solo, que atualmente se 

encontra em regressão devido ao abandono dos campos por parte de uma população cada vez mais 

envelhecida. 

 

A vegetação potencial, composta pelas espécies que ocorreriam naturalmente na região, estabelece-

se quando os campos agrícolas são abandonados e localiza-se atualmente em zonas de baldios e 

incultos e em galerias ripícolas que acompanham as linhas de água. Esta vegetação é a mais 

adaptada às condições edafo-climáticas e orográficas do local. As espécies arbóreas dominantes 

nas linhas de água são os Amieiros (Alnus glutinosa), o Choupo negro (Populus nigra) e diversas 

espécies de salgueiros (Salix spp.) e, nas zonas mais altas o vidoeiro (Bétula celtiberica) Nas zonas 

montanhosas são típicas as florestas caducifólias, nomeadamente carvalhais de carvalho-alvarinho 

(Quercus robur) e de carvalho-negral (Quercus pyrenaica). Às zonas de maior altitude estão também 

associados os castanheiros (Castanea sativa), o azevinho (Ilex aquifolia) e o loureiro (Laurus nobilis). 

Estes bosques têm grande importância ecológica, permitem a criação de um substrato arbustivo rico 

que, além de desempenhar um papel importante na conservação dos solos e das águas, favorece o 

equilíbrio da fauna silvestre. 
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A atividade agrícola, como atrás se disse, organiza-se em pequenas unidades produtivas 

intimamente relacionadas com a economia familiar. A riqueza da terra e abundância de água permite 

manter uma agricultura de regadio todo o ano, criando hortícolas e milho de grande qualidade.  

A vinha é cultivada em latadas na bordadura dos campos e produz o afamado vinho verde, um dos 

produtos emblemáticos da região. As árvores fruteiras como a oliveira, a laranjeira, o limoeiro, o 

pessegueiro, a pereira, a figueira, a ameixeira ou a macieira salpicam um pouco por toda a áreas os 

campos e as suas bordas, mas raramente como monocultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Envolvente da área do plano 

Fonte: C.M. Valença 

As figuras anteriores pretendem fazer um enquadramento da envolvente geomorfológica da 

área do plano. Da analise da esquerda para a direita, podemos observar ao longe, a vista da 

planície de aluvião entre o rio Minho e a fortaleza de Valença com os seus campos cultivados e 

as galerias ripícolas dos ribeiros afluentes bem marcadas, em primeiro plano, as laranjeiras, 

umas das árvores bem adaptadas a este território, na seguinte temos um exemplo de uma 

latada de vinho verde, típica da região e por fim exemplo de um pequeno espaço inculto na 

área de intervenção onde ainda resiste uma latada. 

 

3.2.5. Uso e Ocupação do solo 

Da análise da figura seguinte é possível verificar que a área do plano é maioritariamente ocupada 

por edificado, embora, as zonas, Sul e Este, ocupadas com equipamentos (campo da feira, centro de 

saúde, GNR, entre outros), é mais esparsa e menos densa, surgindo algumas áreas verdes, das 

quais, se destaca a faixa arborizada de proteção da linha de comboio e, a faixa de proteção do 

IP1/A3 (limite da área plano).  

 

Através da análise dos documentos fotográficos recolhidos (do arquivo municipal, e dos anteriores 

planos) constata-se que a ocupação do território se deu por zonas de construção que, desde o início 

do século até aos dias de hoje, foram migrando de quarteirões, ocupando o solo arbitrariamente, na 

maior parte das vezes edificando sobre terrenos que, anteriormente, tinham funções agrícolas. 
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A figura seguinte reflete o modelo de ocupação, que possui características diversificadas em função 

da morfologia do território. A área é globalmente bastante artificializada e com poucas zonas 

ajardinadas, zonas verdes que encontrámos caraterizam-se por pequenas remanescências das 

zonas não edificadas, e que geralmente, se apresentam descuradas de tratamento, originando 

espaços descaracterizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Planta da situação existente 

 

 

O tecido urbano representa a maior percentagem de ocupação do solo (57%), embora também 

exista uma percentagem significativa de zonas artificializadas não agrícolas com vegetação (28%) 

nomeadamente a sul e a noroeste da área do plano. Os equipamentos representam cerca de 15 % e 

as infraestruturas apenas 1%, correspondendo a uma pequena área a nascente do espaço da feira.  

 

Quadro 1. Uso e ocupação do Solo 

Uso e Ocupação do Solo ha % 

Tecido Urbano  22,02 57% 

Equipamentos  5,77 15% 

Zonas artificializadas 
não agrícolas 
c/vegetação 

10,7 28% 

Infraestruturas 0,39 1% 
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3.3.  Caracterização socioeconómica 

Esta caracterização estruturar-se-á em três vertentes, procurar-se-á, obter uma visão global 

das tendências evolutivas da estrutura demográfica, habitação e económica. Nesse sentido a 

análise foi efetuada tendo por base os dados do INE nomeadamente os resultados definitivos 

dos Censos 2001 e 2011, para o concelho, freguesia e subsecção estatística. Sempre que se 

considere importante é feita referência aos dados do Anuário Estatístico da Região Norte, 

contudo importa referir que o anuário se baseia em estimativas e não em dados definitivos. 

Salienta-se que, em termos administrativos, a área abrangida pelo Plano, de acordo com a lei 

n.º11-A/2013 que organiza administrativamente as freguesias, integra-se na União de 

Freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arão. Dadas as características e a dimensão da área 

em estudo e a desagregação territorial da informação estatística nos anos de 2001 e 2011, a 

caracterização socioeconómica ao nível da freguesia cinge-se à freguesia de Valença, 

considerando-se um assim um exercício mais rigoroso, permitindo comparar as tendências 

evolutivas em iguais circunstâncias.  

 

3.3.1. Demografia 

A análise da demografia a desenvolver, incide essencialmente na evolução do número de 

residentes, por grupos etário, número de famílias, índices de dependência e o nível de 

escolaridade da população. 

Pela análise do gráfico seguinte é possível verificar que o concelho de Valença tem estado sujeito a 

fenómenos demográficos regressivos, apesar de algumas oscilações ao longo do tempo, os últimos 

períodos intercensitários marcam um decréscimo populacional. De fato o concelho de Valença no 

período 2001-2011, viu decrescer a sua população dos 14 187 habitantes, em 2001, para os 14 127 

habitantes, em 2011, sendo que a tendência segundo as últimas estimativas para o ano de 2014, 

seja o continuar da tendência de regressão para os 13 664 habitantes. 

 

Gráfico 3. Evolução populacional, 1950-2011 

Fonte: INE, Dados Demográficos, 1950-2011 
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A nível das freguesias a que apresenta maior efetivo populacional é, a freguesia de Valença, que à 

imagem do que se verificou no concelho também viu a sua população diminuir de 3483 habitantes 

em 2001, para os 3430 habitantes, em 2001. Importa referir que depois da agregação de freguesias, 

a área do plano passou a estar circunscrita à União de Freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arão. 

 

Na área do PUACV e, segundo o recenseamento do INE em 2011, a população residente chegava 

aos 1 224 habitantes, sendo na sua maioria efetivos femininos, cerca de 52%. Pela análise do 

quadro seguinte é possível constatar que no período 2001-2011 na área do plano assistiu-se a um 

aumento de 13% da população, contrariando a tendência verificada a nível do concelho e da 

freguesia. O aumento populacional verificado acaba por ser repercutir também no número de 

famílias, uma vez que entre 2001 e 2011 assistiu-se a um aumento de 13% das famílias na área do 

PUACV, sendo que 56% eram constituídas por 1 ou 2 pessoas. 

 

Quadro 2. Evolução da população residente e famílias, na área do PUACV, 2001-2011 

Indicadores 
Demográficos 

População Famílias 

2001 1087 396 

2011 1224 515 

Var 01-11 % 13% 30% 

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

A área do plano mostra-se como a zona mais densa da freguesia, pois em 2011, nos 45,8 ha do 

PUACV residiam, cerca de 36% da população da freguesia sede de concelho. 

 

Relativamente à distribuição da população por grupos etários, no concelho verifica-se uma 

concentração maior do efetivo populacional no grupo dos 25-64 anos, sendo também 

assinalável o peso da população com 65 e mais anos que acaba por marcar o envelhecimento 

do concelho mas também da freguesia. Importa referir que no período 2001-2011, verificou-se 

um aumento do peso dos efetivos com 65 e mais anos. 
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Quadro 3. Distribuição da população por grupo etário, concelho e freguesia, 2001-2011 

Grupo Etário 

Concelho Freguesia de Valença 

2001 2011 2001 2011 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

0-14 Anos 2037 14% 1871 13% 573 16% 490 14% 

15-24 Anos 1902 13% 1445 10% 503 14% 414 12% 

25-64 Anos 7264 51% 7614 54% 1804 52% 1880 55% 

 65 e mais 
anos 

2984 21% 3197 23% 603 17% 643 19% 

Total 14187 100% 14127 100% 3483 100% 3427 100% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Relativamente no que concerne à área do plano, a realidade é ligeiramente diferente, verifica-se que 

à imagem do que ocorre no concelho o grupo etário dos 25-64 anos é o mais representativo (59%), 

contudo o peso dos efetivos dos 0-14 anos (17%) é superior aos de 65 e mais anos (11%), por fim os 

efetivos dos 15-24 anos representam 13%. 

 

Gráfico 4. Distribuição da população por grupos etários, na área do PUACV, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

As alterações das estruturas demográficas, originam fenómenos que fazem alterar os índices 

demográficos. Pelo gráfico seguinte, podemos verificar que o concelho de Valença em 2011 

apresentava um índice de envelhecimento superior ao da região norte, contudo inferior ao 

registado na sub-região, o mesmo se verificava a nível da freguesia. 
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Gráfico 5. Índice de envelhecimento, região, concelho, freguesia e área do PUACV, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Na área do plano, a situação é bastante mais favorável, podendo mesmo considerar-se que os 

residentes apresentam uma estrutura jovem, facto que se comprova pelo baixo índice de 

envelhecimento, resultado do número de indivíduos jovens ser superior ao de idosos, 

assegurando assim a renovação da população ativa.  

 

Gráfico 6. Índices de dependência, concelho e área do PUACV, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Analisando os índices de dependência, pelo gráfico anterior é possível observar que a área do 

PUACV, apresenta uma realidade diferente do concelho, apresentando um índice de 

dependência de jovens superior ao de idosos o que acaba por ser um fato positivo uma vez 

que o índice de dependência total recai maioritariamente na população jovem. 
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Em termos de escolaridade, os indivíduos residentes na área do plano, distribuem-se, na sua 

maioria por indivíduos que possuem apenas o ensino básico (64%), principalmente com 1.º 

ciclo (21%) e 3.º ciclo (26%). Com o nível de ensino médio (secundário e pós secundário) 

existem cerca de 23%, contudo o número decresce para 14% para os indivíduos com o ensino 

superior. Importa referir que em 2011 de acordo com o INE, os indivíduos que não sabiam ler 

nem escrever, eram residuais (0,67%). (ver gráfico seguinte) 

 

Gráfico 7. Nível de escolaridade, na área do PUACV, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Estes dados evidenciam uma homogeneidade de características da população residente na 

área plano, com o restante município, não sendo a zona urbana central, muito diferente ao 

nível de educação, das freguesias mais rurais. 

 

 

3.3.2. Habitação 

A análise da habitação a desenvolver, incide essencialmente na evolução do número de 

edifícios, alojamentos e forma de ocupação dos mesmos. 

 

No que concerne aos edifícios, pela análise do quadro seguinte, é possível verificar que tanto o 

concelho como a freguesia tiveram um aumento do número de edifícios entre 2001 e 2011, o 

mesmo se verificou na área do plano, demonstrando desta forma a expansão urbana da cidade 

de Valença. 
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Quadro 4. Evolução do n.º de edifícios, concelho, freguesia e área do PUACV, 2001-2011 

Ano 
Concelho 

Freguesia de 
Valença 

Área do PUACV 

N.º N.º N.º 

2001 6454 899 87 

2011 6817 947 105 

Var % 01-011 6% 5% 21% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Em 2011 na área do PUACV existiam 105 edifícios, o que revela um aumento de 21% face a 

2001. Uma outra constatação que pode ser avançada de acordo com os dados do INE (2011), 

relaciona-se com o facto de existir um equilíbrio entre o número de edifícios principalmente não 

residenciais (50%) e os edifícios exclusivamente residenciais (48%), tendo os edifícios 

principalmente residências um peso residual (2%). 

 

Gráfico 8. Edifícios segundo o n.º de pisos, área do PUACV, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

No que concerne à volumetria da área do plano, verifica-se que existe um predomínio dos 

edifícios com 1 ou dois pisos (43%), embora os edifícios de 5 ou mais pisos também tenham 

um peso significativo (36%), sendo que os de 3 ou 4 pisos. (ver gráfico anterior). 
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Gráfico 9. Edifícios segundo a época de constrição, na área do PUACV, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

No que diz respeito à época de construção dos edifícios da área do plano, pela análise do 

gráfico anterior é possível verificar que a maioria é posterior a 1971. De facto é nas décadas de 

1971 a 1990 que ocorreu o maior número de construções, contudo verifica-se que nos últimos 

20 anos também existiram muitas ações edificatórias. 

 

Embora com intervalos temporais diferenciados, a análise da construção do parque 

habitacional permite-nos estudar variáveis importantes sobre as características e força de 

expansão retirando ilações sobre a dinâmica e a época de construção dos edifícios. Os 

principais dados a reter desta análise prende-se com a força de expansão da construção na 

década de 70 e nos quinquénios da década de oitenta, em que a atividade construtiva é maior, 

entrando em decrescendo a partir de 1991.  

 

A análise detalhada destes dados que nos permite entender o padrão de crescimento da área 

central ao longo do tempo, como permitiu verificar que as patologias inseridas na década de 90 

associadas ao abrandamento global da atividade construtiva levou à descaracterização da área 

central de Valença. O impacte mais importante, reflete-se ainda hoje, através do mercado 

imobiliário que devido à construção promovida nesta área, luta com os problemas de excessiva 

oferta e da má qualidade de construção 

 

No passado o crescimento habitacional deu-se localizado na zona da Esplanada (em frente a 

Porta da Coroada) e na zona da antiga fábrica de chocolate e perto da estação de Caminho-

de-ferro, aquele que seria na altura o principal meio de transporte. Segue-se-lhe um 

crescimento mais central nas décadas de 60 e 70 ligado a via EN 13, e na década de 80 e 90 

nas suas paralelas, na zona central da área plano. As restantes unidades mantém ao longo dos 
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anos com uma pressão mais diminuta, pois, foram lá se localizando os principais equipamentos 

que ainda hoje existem. 

 

Gráfico 10. Evolução do n.º de alojamentos, concelhos, freguesia e área do PUACV, 2001-2011 

Ano 
Concelho 

Freguesia de 
Valença 

Área do 
PUACV 

N.º N.º N.º 

2001 7577 1794 660 

2011 8150 2089 873 

Var % 01-011 8% 16% 32% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Relativamente aos alojamentos, à semelhança do que aconteceu com o número de edifícios, 

no período 2001-2011 verificou-se um aumento do número de alojamentos tanto no concelho, 

como na freguesia e área do PUACV, conforme sistematizado no quadro anterior. 

 

Gráfico 11. Alojamentos segundo a forma de ocupação, área do PUACV, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Na área do PUACV em 2011, existiam 873 alojamentos resultado de um aumento de 32% face 

a 2001, pelo que importa verificar a forma de ocupação dos mesmos. Assim, pela observação 

do gráfico anterior é possível verificar que a maioria dos alojamentos da área de intervenção é 

de residência habitual (58%), o uso sazonal ou secundário representa 30% e os alojamentos 

vagos (12%) ainda se podem considerar significativos. 
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3.3.3. Economia 

Pretende-se neste ponto efetuar uma breve caraterização da evolução da população ativa, taxa 

de atividade, desemprego e distribuição da população empregada por setores de atividade. 

 

Entre o período de 2001-2011 assistiu-se a uma ligeira redução da população ativa no 

concelho de Valença e na freguesia de certa forma relacionado também com a diminuição da 

população ocorrida nos últimos anos, conforme sistematizado no quadro seguinte. 

 

Gráfico 12. Evolução da população ativa, concelho e freguesia, 2001-2011 

Ano 
Concelho 

Freguesia de 
Valença 

N.º N.º 

2001 9164 2307 

2011 9059 2294 

Var % 01-011 -1% -1% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

No que concerne à área do PUACV, de acordo com os dados do INE, em 2011 existiam 883 

indivíduos ativos, refletindo numa taxa de atividade (87%), sendo bastante elevada quando 

comparada com a média do concelho e da freguesia, conforme se pode verificar pelo quadro 

seguinte. 

Gráfico 13. Taxa de atividade, concelho, freguesia e área do PUACV, 2011 

Taxa de Atividade  
Concelho 

Freguesia de 
Valença 

Área do 
PUACV 

43% 48,7% 87% 

Fonte: INE, Censos 2011 

Um indicador socioeconómico importante de qualquer território é o desemprego, esta 

problemática um pouco à imagem do que tem ocorrido no território nacional também teve 

repercussões no concelho de Valença, tendo-se registado um aumento da taxa de desemprego 

todas as unidades geográficas de análise (concelho e freguesia) entre 2001 e 2011, conforme 

sistematizado no quadro seguinte. 

 

Gráfico 14. Evolução da taxa de desemprego, concelho e freguesia de Valença, 2001-2011 

Ano 
Concelho 

Freguesia de 
Valença 

N.º N.º 

2001 6,3% 8,4% 

2011 12,4% 12,7% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 
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A área do PUACV, em matéria de desemprego apresentava uma condição mais favorável, com 

a taxa de desemprego a situar-se nos 9,4%, valor mais baixo do registado no concelho e na 

freguesia de Valença, conforme se pode verificar pelo gráfico seguinte. Importa referir que de 

acordo com os dados do INE (2011), na área do plano os indivíduos desempregados, 

encontravam-se na sua maioria (80%) numa situação de procura de novo emprego e 20% à 

procura do 1º emprego. 

 

Gráfico 15. Taxa de desemprego, concelho, freguesia de Valença e área do PUACV, 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

Sobre os setores de atividade, conforme sistematizado no quadro seguinte, constatamos que 

entre 2001 e 2011 acentuou-se o processo de alteração da composição dos setores de 

atividade que se tem vindo a registar nas últimas décadas. Os setores primário e secundário 

perderam representatividade na estrutura económica do concelho e freguesia, enquanto o setor 

terciário viu o seu contingente de população aumentar.  

 

Quadro 5. Distribuição da população por setor de atividade, concelho e freguesia de Valença 

Setores de Atividade 

Concelho Freguesia de Valença 

2001 2011 2001 2011 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Setor 1º 436 8% 180 3% 27 2% 19 1% 

Setor 2º 1955 34% 1700 32% 377 24% 342 23% 

Setor 3º 3335 58% 3446 65% 1141 74% 1098 75% 

Total 5726 100% 5326 100% 1545 100% 1459 100% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Em 2011, aproximadamente 75% da população residente na área do PUACV, economicamente 

ativa e empregada exercia atividade profissional no setor terciário, perseguindo a tendência de 



Proposta de Plano | Plano de Urbanização da Área Central de Valença 

Município de Valença | lugar do plano gestão do território e cultura 49 

terciarização do País. O setor primário ocupava cerca de 1% da população e o setor 

secundário, 24%, conforme se pode observar no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 16. Distribuição da população por setor de atividade, na área do PUACV, 2011 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Como vimos anteriormente o setor terciário tem um peso importante na estrutura económica da área do 

plano, importa então perceber a distribuição da população empregada por atividade económica nesse setor. 

Desta forma de acordo com os dados do INE (2011), foi possível apurar que as atividades de “Comercio a 

retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos” e “Restauração e similares” com um peso de cerca de 

38%, são as atividades que mais peso tem no emprego. Importa também realçar que cerca de 10% 

desenvolve a sua atividade na área dos serviços nomeadamente na “ Administração pública”. 

 

3.4. Património 

Este plano seguindo o trabalho desenvolvido no Plano Diretor Municipal de Valença, mantém 

as orientações de proteção do património existente. Por ser uma componente viva e dinâmica 

de um território, o património deve ser aproveitado e adequado aos fins capazes de o proteger 

e acautelar o seu abandono. Manter, conservar, reabilitar o património são atos de cidadania, 

traduzem o reconhecimento da nossa memória coletiva 

 

A área do concelho de Valença é rica em património destacando-se, desde logo aquela que é o 

ex-libris do concelho a Muralha, classificada como Monumento Nacional. No entanto na área 

abrangida pelo PUACV, não existe património classificado, pois é de ocupação mais recente, 

contudo, é possível identificar os seguintes valores individuais.   

 

 Antigo Colégio Português   

Situa-se na zona da Esplanada é limitada por um gradeamento sobre embasamento em granito, 

entradas marcada por ombreiras de granito, decoradas com almofadas e com portão gradeado em 

ferro. Tem uma escadaria monumental de acesso à porta principal com 10 degraus e balaustrada em 

granito. 
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Figura 19. Antigo Colégio Português 

Fonte: C.M. Valença 

 

Colégio de estilo eclético do Século XIX, de planta hexagonal irregular, composta, por corpo principal 

retangular, alas laterais colocadas obliquamente e um posterior, ligado aos anteriores por 2 corpos 

mais pequenos e baixos, envolvendo um pátio central. Volumes articulados com coberturas 

diferenciadas em telhados de 4 águas. Fachada de 2 pisos e mezzanino superior no corpo principal 

e de 2 nos laterais.  

 

Fachada principal virada a Oeste, simétrica de 3 panos, percorrida por cornija decorada com olivas, 

Pano central avançado, com cunhais em alheta e rematado em empena de arco plano. Porta 

principal de arco pleno com colunas dóricas suportando cornija ladeada por 2 janelas estreitas e 

altas de verga reta; encima-o amplo janelão central e 2 laterais mais estreitos, de arco pleno. 

Paredes em alvenaria rebocada; molduras dos vãos, cunhais, cornijas balcão e escadaria em 

cantaria de granito; cobertura em telhado; pavimentos em soalho; vidros nas janelas. 

 

 Estação de Caminho-de-ferro 

Edifício do Século XIX, de planta longitudinal, composto por volumes diferenciados de um e dois 

pisos, com coberturas em telhado de duas e quatros águas. Leitura horizontal de massas, 

evidenciada pela disposição e ritmo das aberturas. Ao centro, volume de dois pisos, de planta 

quadrada, alçados simétricos, fachada principal dividida em três vãos, com aberturas emolduradas 

de granito. 
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Figura 20. Estação de Caminho-de-ferro 

Fonte: street view – Google earth 

 

 Pensão Rio Minho 

Urbanamente enquadrada é envolvida por um muro, formando um gaveto. Edifico do Século XIX, de 

planta longitudinal, composto por um único volume de dois pisos, com cobertura de tijolo, em telhado 

de quatro águas. Leitura horizontal de massas, evidenciada pela disposição e ritmo de aberturas. 

Fachada principal simétrica, dividida em dez vãos. Piastras nos cunhais, friso horizontal de 

separação de registos, e frisos verticais que dividem o edifício de acordo com três, quatro e 

novamente três vão. Aberturas com moldura em granito, e proteção em gradeamento de ferro. Ao 

centro d cada conjunto de janelas, surge varandim com gradeamento em ferro.  

Figura 21. Pensão Rio Minho 

Fonte: street view – Google earth 

 

 Casa dos Palheiras 

Enquadramento urbano isolado, destacado, envolvida por um muro com gradeamento em ferro, 

formando gaveto. Edifício do século 19, de planta longitudinal, composto por um único volume de um 

só piso, cobertura única de tijolo, em telhado de duas águas. Leitura horizontal de massas, 

evidenciada pela disposição e ritmo das aberturas. Fachada principal simétrica, dividida em seis 
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vãos. Frisos verticais que dividem o edifício de acordo com três, um e novamente três vãos. 

Aberturas com molduras de arco pleno e proteção em gradeamento de ferro ligeiramente curvo. Ao 

centro porta de entrada, com escadaria de acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Casa dos Palheiras 

Fonte: C. M Valença, street view – Google earth 

 

Para além dos valores individuais anteriormente descritos, a área de intervenção é marcada pelas 

seguintes unidades morfológicas:  

 

 A unidade da Estação 

 E a Avenida Miguel Dantas 

 

 

3.5. Morfologia – Génese e Evolução Urbana 

Percecionar as razões e, de que maneira evolui um espaço urbano, torna-se essencial para delinear 

o caminho futuro, pois, perceber de que maneira se formou e, porque se formou, o aglomerado 

urbano da área plano, permite conhecer e aproveitar as dinâmicas positivas procedendo à correção 

dos erros. 
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Figura 23. Pormenor da Área do Plano (estudo de evolução) 

Fonte: Arquivo Municipal de Valença 

 

A concentração urbana de Valença tem os seus princípios na Idade Média mas, encontrou a maior 

significância devido ao seu carácter geoestratégico de defesa dos vizinhos espanhóis. Como descrito 

em vários documentos onde se relatam factos da história do município de Valença, podemos aferir 

sobre o estudo da morfologia urbana que, o crescimento urbano de Valença surge impelido em 

vários fases do crescimento do aglomerado habitacional. Assim, numa primeira fase, cresce em 

função da afinidade com o rio, desenvolvendo as particularidades dos aglomerados ribeirinhos e, 

num período mais tardio, cresce pela serventia da linha de comboio. Já a um nível contemporâneo o 

seu crescimento relaciona-se com a realização das principais infraestruturas rodoviárias IP1/A3 e 

IC1 e com as dinâmicas que estas infraestruturas proporcionaram, conhecendo neste período uma 

maturação do seu desenvolvimento. 
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Figura 24. Pormenor da área norte do Plano (zona da Esplanada) 

Fonte: Arquivo Municipal de Valença 

 

Hoje, podemos considerar Valença como um aglomerado consolidado com uma malha urbana 

contida e caracterizada por uma ocupação linear constante. Esta centralidade, servida pela rede 

viária, veio conferir uma distinção em relação aos restantes aglomerados do município, pois confere 

com uma postura mais urbana em detrimento da ruralidade dos restantes. É assim que surgem as 

diferenças hoje observadas nesta malha central distinta entre a área central da cidade, mais densa e 

englobada entre a rede viária, a rede ferroviária e à muralha, e a restante periferia da cidade mais 

esparsa no território, desenvolvendo-se em direção a outras freguesias até ao limite físico de meia 

encosta. Tal como já foi referido, a área central de Valença, surge encruzilhada por dois cortes 

bastantes vincados na paisagem, a norte a EN 13-9, onde confronta com parte da muralha de 

Valença, a Sul pela linha de comboio do Minho e a Oeste pelo IP/A3. 

 

Baseados nas anteriores unidades operativas de planeamento e gestão que se debruçaram sobre 

esta zona assistimos a um progressivo (no tempo) e abrupto (na génese) rompimento de modelos de 

paisagem. Aquando do estudo do PGU da Antas e Tróias o seus registos fotográficos e o trabalho de 

levantamento do existente, permite-nos uma amostra da área de antigamente, predominantemente 

desabitada e sem infraestruturas de monta, onde predominavam a habitação unifamiliar, onde se 

assistia ainda, à coesão do espaço de habitação com o espaço agrícola, das hortas de “alimento” 

pessoal. 
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A Área Central de Valença cresceu desde a década de 70 do século passado dependente de um 

modelo de crescimento difuso
1
, confundido entre a área rural anterior e a nova área construída, 

densamente urbana, mais moderna e contemporânea. 

 

Já na entrada da década de 80 (época anterior ao plano de 1992 e que provocou um crescimento 

desordenado com grande intensidade construtiva e com insuficientes espaços públicos), com a 

execução do Plano de Pormenor de Urbanização da Área Central da Vila de Valença os trabalhos 

executados e, novamente, através dos seus registos fotográficos, assistimos ao crescimento da 

malha urbana que hoje existe, com a construção predominantemente vertical e, com elevados 

índices de implantação. 

 

Este tipo de edificação contribuiu para a desconfiguração urbanística da “nova cidade”, à qual a 

autarquia, como gestora e responsável pela gestão urbana, decidiu elaborar um Plano de 

Urbanização para conseguir ultrapassar as patologias que descaracterizam a área, apostando na 

sua requalificação e revitalização, de onde sobressai a melhoria do espaço público como 

contraponto à forte presença edificada. Procura-se que nova ocupação urbana edificada ocorra de 

forma a promover uma equilibrada transição de cotas com o existente, diminuindo o impacto 

existente atualmente.   

 

3.5.1. Homogeneidade Zonal 

Dentro da área do plano podemos, distinguir diferentes áreas que de acordo com o seu uso e função 

encontram alguma homogeneidade:  

 

 Zona de Equipamentos;  

 Zona Urbana Central;  

 Zona Histórica. 

 

                                                      

1
 A descrição de modelo tradicional, a cidade identifica-se pelas formas urbanas que a compõem, do mesmo modo que 

na relação Campo-Rural, o Campo identifica-se pelas formais Rurais que o compõem. Este é o equilíbrio territorial 

tradicional, no qual a cidade e o campo estão implantados em territórios diferenciados. No modelo atual, dá-se uma 

mutação de escala, na qual o Urbano passa a ser uma entidade, que engloba dois modelos de povoamento: o modelo 

compacto, correspondente à cidade, e o modelo difuso, como nova entidade que resulta da interpretação entre a 

condição urbana e a condição rural (SILVA, 2005). 
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Figura 25. Esquema zonal da área do PUACV 

 

Contributos do PDM´94 e PDM em Vigor  

A distribuição das funcionalidades, dos serviços, através da atividade humana durante um 

determinado tempo, influencia os espaços e a sua homogeneidade. Estas pressões marcadas no 

território servem muitas vezes como indicativos para o zonar. Não é difícil assim de perceber a 

estratégia territorial “desenhada” no primeiro PDM do município para esta área central, que espelhou 

a atividade desenvolvida nos últimos anos. Temos assim, um modelo que chega aos dias de hoje 

repartido por áreas de equipamentos e, uma área mais urbanizada e consolidada. 

Figura 26. Extrato Planta de Ordenamento 

Fonte: PDM´94 
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Não podemos deixar de interligar o modelo territorial de hoje com as opções advindas desse 

importante instrumento territorial e do Plano de Pormenor de Urbanização da Área Central da Vila de 

Valença, no entanto a dificuldade e a demora de aprovação, deste último, ditaram um crescimento 

até ao início da década de 90 a um planeamento avulso e diferenciado das propostas do plano. 

Figura 27. Extrato Planta de Ordenamento 

Fonte: PDM em Vigor, 2010 

Como já referido, atualmente esta área encontra-se zonada como Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão (UOPG), pelo que o PDM em vigor indica que esta área deverá ser 

sujeita a um Plano de Urbanização que definirá o sistema de execução a adotar. 

 

3.5.1.1. Zona de Equipamentos 

 

A evolução urbana da área do plano foi estrangulando territorialmente os espaços disponíveis para 

localização de novas infraestruturas, levado ao crescimento da área poente de Valença com os 

principais e mais modernos serviços e equipamentos. Esta nova localização surge também por 

opção dos anteriores planos que, prevendo um crescimento da área central para residência, 

propuseram a deslocação destes equipamentos. Esta zona a oeste distanciada da zona urbana mais 

densa, é “povoada” pelos principais equipamentos/serviços. É aqui que se localizam os Bombeiros, o 

Quartel da GNR, o Centro de Saúde de Valença, o Centro Coordenador de Transportes, o Mercado 

Municipal, o Albergue de S. Teotónio, estando ainda, aqui localizados duas infraestruturas comercias 

de grande dimensão. No entanto, a parte Este e Central da área Plano contam também com 

equipamentos importantes como a sede de Comunidade de Vale do Minho, a Estação de Caminho-

de-ferro, o Instituto Politécnico do IPVC entre alguns estabelecimentos de dormida e alojamento, 

como os hotéis Lara, Hotel Valença do Minho e as residenciais Val Flores, Rio Minho, entre outras. 

Localiza-se também aqui, o Jardim de Infância da Stª Casa da Misericórdia. 

 



Proposta de Plano | Plano de Urbanização da Área Central de Valença 

Município de Valença | lugar do plano gestão do território e cultura 58 

O espaço da feira é a zona mais diferenciada de equipamento da área do plano, ocupando uma 

superfície de cerca de 7 ha, que corresponde a pouco mais de 15% da área do Plano. Esta área é 

usada semanalmente para a realização da feira de Valença. Este espaço, mais a Sul da área plano, 

está bem delimitada pela rede viária que a alimenta, sendo servida por estacionamento denso em 

espinha e paralelo. Este espaço encontra-se construído há cerca de uma década encontrando-se 

ainda em bom estado de conservação a nível estrutural. Esta zona delimitada a Sul pela linha de 

Comboio é hoje uma das principais áreas “pulmão” da área Central de Valença, pelo estrato arbóreo 

existente e pelo amplo espaço aberto que é. 

 

Imediatamente a esta zona mais a norte, estão localizados outros equipamentos de grande 

importância para a vida da população de Valença, como o Centro de Saúde, a GNR, os Bombeiros e 

uma zona desconcentrada de comércio. O principal problema desta zona é o congestionamento do 

fluxo de tráfego em dias feira ou fins-de-semana em que a procura destes equipamentos é maior e 

traz graves problemas de estrangulamento à área. 

 

 

3.5.1.2. Zona Urbana Central 

 

A zona central do plano é a zona mais densa e com maior índice de construção. Está área surgiu 

através de uma forte dinâmica imobiliária dos anos oitenta em que a edificação se torna mais 

esparsa no território, abandonando os locais mais históricos da vila intramuralha e dos eixos EN13 e 

EN101. Esta edificabilidade nem sempre foi cumprindo as regras desejadas, atingindo índices de 

elevado valor, quer em termos de cérceas, quer em termos de índice de ocupação do solo, 

principalmente na zona da Esplanada. 

 

 

Figura 28. Perspetiva histórica da zona da Esplanada 

Fonte: Arquivo Municipal de Valença 
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Obviamente, esta edificabilidade introduziu mudanças nas fórmulas tradicionais de ocupação do solo 

do município e, autonomamente, à zona central de Valença introduzindo impactes ambientais e 

formais. Esta densidade trouxe problemas também ao mercado imobiliário pois, a oferta excessiva 

que estes novos edifícios impuseram, ultrapassaram todas as carências, existindo ainda hoje 

grandes partes inabitadas. Esta zona mais problemática, cresceu assim, sem grandes preocupações 

pelas principais (boas) regras urbanização, desrespeitando alinhamentos, cérceas, espaço público, 

traçados das vias ou espaços para equipamento estacionamento. Esta zona tornou-se disfuncional, 

vazia da maioria das funções e relativamente abandonada.  

 

 

3.5.1.3. Zona de Valor Patrimonial 

 

Esta zona é constituída pelo aglomerado envolvente a  EN13 e à Avenida do Colégio pela Rua que 

conflui na Praça da Estação de Caminho-de-ferro. O edificado aqui erigido, principalmente, o que 

margina a EN 13, foi edificado até a década 50 do século passado com uma traça específica que 

interessa valorizar, pois, excetuando a muralha é do património mais antigo, rico caracterizante da 

de Valença. Existem aqui, outros importantes edifícios e estruturas urbanas que enquadram o 

património existente, merecem ser alvo de atenção especial de valorização e proteção como, o 

Edifício do Antigo Colégio, hoje sede do Pólo do Instituto Politécnico de Viana – Escola de Ciências 

Empresariais, a estação de Caminho-de-ferro, o Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia e 

a Residencial Rio Minho. Associados a este património estão as praças e alamedas que os servem, 

com destaque, para a zona pedonal da Rua da Estação. Associadas a estas praças e alamedas está 

um património arbóreo constituído, essencialmente, por um conjunto de plátanos com mais de 3 

décadas de existência. 

 

Figura 29. Edificado de valor patrimonial – Avenida Miguel Dantas 

Fonte: C.M  Valença 
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Figura 30. Perspetiva da Rua da Estação e Edifício do antigo colégio 

Fonte: C.M  Valença 

Figura 31. Perspetiva Histórica da Estação de Caminho-de-ferro 

Fonte: C.M  Valença 

3.6. Acessibilidade, Mobilidade e Transportes 

A mobilidade de pessoas e bens é tema incontornável nas sociedades atuais, funcionando 

como alavancas de desenvolvimento socioeconómico dos territórios, tanto a nível urbano como 

fator de melhoria da qualidade de vida. A rede viária e ferroviária assumem particular 

importância no desenvolvimento dos concelhos, uma vez que se assumem como elementos 

estruturantes e dinamizadores de sinergias tanto a nível local, como ao nível das regiões de 

forma mais alargada. Assim a analise deste ponto centrar-se-á na caraterização da rede viária 

e ferroviária, modos de transporte e pontos de conflito, com incidência na área do plano. 

3.6.1. Rede viária 

A configuração e características da rede portuguesa de infraestruturas de transportes terrestres 

é o resultado de esforços empreendidos por homens que, por razões económicas, políticas, 

sociais e/ou militares, foram (re)construindo ao longo do tempo uma malha viária condicionada 

por fatores geográficos e pelos avanços técnicos, procurando responder a dinâmicas territoriais 

sucessivamente mais complexas (PACHECO, Elsa, FLUP, 2004).’ 
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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 32. Enquadramento viário do concelho de Valença (PRN2000) 

Fonte: www.infraestruturasdeportugal.pt, 2016 

 

 

O concelho de Valença dispõe de um sistema viário considerado suficiente para servir os 

principais povoamentos concelhios, uma vez que as vias existentes dotam este município de 

boas acessibilidades nacionais e internacionais, o que constitui, de resto, uma potencialidade, 

com consequências imediatas na forma de comunicar, comercializar e distribuir (figura 

anterior).  

 

 

 

 

 

 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/
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Relativamente à rede viária que serve direta e indiretamente a área do PUACV, é possível 

identificar as seguintes: 

 

Rede Nacional Fundamental 

 

 IP1/A3 - Itinerário Principal n.º 1 

O IP1 (a partir do nó de S. Pedro da Torre em direção a norte sob a jurisdição da IP-

Infraestruturas de Portugal, S.A) e o IP1/A3 (desde o nó de S. Pedro da Torre em direção ao 

Sul - autoestrada portajada – sob alçada de contrato de concessão Brisa) atravessam o 

concelho longitudinalmente ( orientação Norte - Sul ) na sua faixa Poente. Trata-se de um 

importante eixo viário que integra a rede nacional fundamental. O traçado desta via estende-se 

de Valença a Castro Marim. A construção da ponte internacional em Valença e o 

prolongamento / continuidade desta via em Espanha tornou-a num importante eixo 

internacional, facilitando e estimulando o percurso de Portugal com o Norte de Espanha, 

nomeadamente à Galiza, assim como a outras importantes rotas internacionais. O IP1/A3 no 

Concelho de Valença possui dois nós, um primeiro localizado, junto à sede de Concelho e um 

outro em São Pedro da Torre, junto à plataforma logística Sul prevista. É importante referir que 

o IP1/A3 limita, a poente o PUACV. 

 

Rede Nacional Complementar 

 

 IC1- Itinerário Complementar n.º 1  

Via que integra a rede nacional complementar, este tipo de vias são as que estabelecem as 

ligações de maior interesse a nível regional, asseguram a ligação entre a rede nacional 

fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra - concelhia mas infra - 

distrital. O traçado desta via estende-se atualmente de Caminha a Guia (Albufeira) pela faixa 

litoral do País, estando previsto o seu prolongamento até Valença.  

 

 EN13 – Estrada Nacional n.º13 

A EN 13 é uma das vias de comunicação entre o Porto e o Minho (Maia - Valença) e entre 

Portugal e Espanha. Após a entrada em funcionamento do IC1/A28 (Caminha – Lisboa), a 

EN13 foi progressivamente adaptada para o trânsito local, fazendo atualmente parte da área 

urbana de muitas localidades no seu trajeto. Assim, em diversos troços a velocidade é limitada, 

o trânsito controlado por semáforos Apesar do seu caráter urbano a EN13 desempenha um 

papel fundamental no desenvolvimento local do concelho de Valença uma vez que estabelece 

a ligação (não tributada) entre o Litoral Norte de Portugal e a Galiza. Esta via estabelece as 

ligações às vias da rede nacional assim como aos concelhos vizinhos de Vila Nova de Cerveira 

e de Paredes de Coura através da EN 201. Salienta-se que esta via serve diretamente a área 

do plano, sendo que entre o km 117,912 e Km 118,390, encontra-se sob gestão da Camara 

Municipal. 
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 EN 101 - Estrada Nacional n.º101 

A EN101 é uma estrada nacional que integra a rede nacional de estradas de Portugal. A via 

liga Valença, a Mesão Frio passando por Monção, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Vila 

Verde, Braga, Guimarães, Felgueiras, Lixa e Amarante. Esta via estabelece a principal ligação 

entre o concelho de Valença e Monção e serve diretamente a área do plano, sendo que entre o 

km 0, 000 e o Km 0, 875, encontra-se sob gestão da Camara Municipal. 

 

 

  Estradas Nacionais  Desclassificadas sob Jurisdição da IP- Infraestruturas de 

Portugal, S.A  

 

- EN 13-9 (entre o troço do entroncamento EN 13 e EN 101 ao IP1/A3; 
 

Salienta-se que esta estrada manter-se-á sob jurisdição da IP até integração na rede municipal, 

mediante a celebração de protocolo entre a IP e a Câmara Municipal.  

 

Rede Municipal 
 
 

 Estradas Nacionais sob Gestão da Câmara Municipal 

- EN 13, entre o Km 117,912  e Km 118,390; 

- EN 101, entre o Km 0+000 e o Km 0+875 

 

Quanto aos troços acima referidos foram transferidos para a Câmara Municipal, em 11.01.2011 

(data de homologação do protocolo) ao abrigo do art.º4. 

 

 

3.6.2. Rede ferroviária 

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, sendo que esta ultima localiza-se na 

área do PUACV. 

 

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 na ecopista “Rio Minho”. 
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Figura 33. Enquadramento ferroviário do concelho de Valença 

Fonte: www.infraestruturasdeportugal.pt, 2016 

 

 

3.6.3. Modos de Transporte 

Transporte Público Ferroviário 

Ao nível dos transportes ferroviário a área de intervenção é servida como vimos pela linha de 

caminho-de-ferro do Minho. O transporte ferroviário de passageiros a cargo da CP é efetuado em 

serviço inter-regional (Porto - Valença), regional entre Porto / Nine / Viana do Castelo / Valença, e 

ainda pelo serviço internacional Porto / Valença / Vigo, com a frequência conforme sistematizada na 

figura seguinte. 

Figura 34. Características do serviço de transporte ferroviário de passageiros 

Fonte: www.cp.pt, 2016 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/
http://www.cp.pt/
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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 que permite maior permeabilidade, penetração e conforto. 

 

Transporte Público Rodoviário 

 

A área do plano é servida por sistema de transportes coletivos rodoviários, que permitem a 

mobilidade de pessoas entre freguesias e para os concelhos vizinhos nas suas deslocações de 

trabalho e/ou estudo. De referir que a cobertura da rede cingem-se principalmente, aos percursos na 

EN13 e EN 101, não se dispersando pela ruas da área central. De um modo geral, o serviço de 

transportes públicos prestados no Concelho de Valença parece adaptado e com níveis de serviço 

mínimos. No entanto o serviço prestado não abrange de igual forma todo o território, nem responde à 

variedade de necessidades de deslocação. 

 

Transporte Individual Rodoviário 

 

As viagens em transporte individual mostram-se muito mais dispendiosas, em termos de custo, 

mas revelam uma poupança nos tempos de viagem que são difíceis de bater pelos transportes 

públicos. Tal facto, aliado à grande capacidade de permeabilidade do transporte individual, 

conseguindo chegar praticamente a todos os pontos, e estando disponível sem restrições de 

horários, apesar de onerar mais, torna-o muito mais apetecível nas opções e no conforto. 

 

Transporte sustentável – Modo Suave 

 

A promoção de formas de transporte sustentáveis constitui um grande desafio nos dias de hoje 

e relacionando-se com o paradigma da mobilidade, que tem em vista combinar o 

desenvolvimento económico dos territórios com a melhoria da qualidade de vida, modos de 

vida saudáveis, proteção ambiental e redução da dependência energética.  

 

Em várias cidades têm sido adotadas medidas para incentivar e promover as deslocações 

pedonais e cicláveis, como forma de alcançar os desígnios de uma maior sustentabilidade do 

sistema de transportes e uma melhor qualidade de vida urbana. 

 

No concelho de Valença, como o ramal ferroviário que ligava Valença-Monção se encontrava 

desativado à vários anos, sofrendo de um progressiva degradação, surgiu a oportunidade dos 
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municípios de Valença e Monção celebrarem um protocolo com a REFER para a constituição 

de uma Ecopista, destinada ao cicloturismo e passeios pedonais. O objetivo da Ecopista do Rio 

Minho é contribuir para a promoção do desenvolvimento integrado da região, reunindo pontos 

de interesse histórico/culturais, o turismo, o recreio e o lazer, incentivando à conservação da 

natureza e valorização dos sistemas naturais existentes. Ao longo do Percurso os painéis de 

interpretação e toda a sinalética fornecem os elementos necessários para que os seus utentes, 

possam compreender os recursos culturais, naturais e paisagísticos que vão percorrendo.  

 

Figura 35. Ecopista do “ Rio Minho” 

Fonte: www.ciclovia.pt, 2016 

 

A este troço ciclável acresce um outro percurso ciclável, “Marginal da Sra. da Cabeça”, ambos 

na envolvência da área plano, que se pretendem consolidar com novos percursos (pedonais e 

cicláveis). 

 

3.6.4. Pontos de Conflito 

A rede viária e de circulação da área plano, é similar em quase toda a área; sofrendo das seguintes 

patologias: 

 

 Deficit de estacionamento; 

 Más condições de pavimento; 

 Más condições de valetas e de drenagem das águas pluviais; 

 Falta de sinalização horizontal e vertical; 

 Falta de conexão da rede. 

 

A isto decorre a falta de passeios, principalmente, pela não adequação com medidas 

regulamentares, a deficiente iluminação, a falta de arborização e a mescla de área de passeio e 

limites de edificados. Estas patologias identificadas, para além de conferirem à área plano uma 

atratividade e modernidade reduzidas, o que contribuí em demasia para o degradar da sua imagem 

http://www.ciclovia.pt/
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urbana, traduzem-se em pontos de conflito existentes na malha urbana, que dificultam e tornam 

menos segura a circulação pedonal e motorizada. 

 

É assim, necessário repartir e repensar formas e funções para estes espaços, delimitando novos 

percursos, re/fazendo novos passeios e apostar em meios de circulação que premeiem, não só, o 

veiculo motorizado como meios de locomoção ciclável, pedonal, tendo sempre em conta a 

mobilidade reduzida. Além de existir um plano de circulação para esta área e um regulamento de 

trânsito, este necessita de ser repensado e modificado segundo um aposta mais dinâmica e coerente 

com o espaço que serve. 

 

Figura 36. Geradores de trânsito e pontos de conflito 

 

Como podemos auferir através da análise da figura anterior as vias principais e mais movimentadas 

são a EN13, EN13-9 e EN101. A EN 13 alimenta a área do plano através da centralidade que ocupa, 

trespassando-a, e incutindo uma formalização de funções e serviços, nas suas “margens”. Estão 

aqui situadas os principais funções bancárias, escolas e de restauração. Já a EN13-9 tem por 

principal função a distribuição viária do tráfego para Espanha ou para Braga e Valença através do 

troço que delimita a Oeste a área plano, o IP1/A3. 
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Outra fonte dispersadora do tráfego trazido pela EN 13 e EN 13-9 e, para quem quer se deslocar 

para os concelhos vizinhos, temos a EN 101 (Valença-Monção). Surgindo como um fator novo e, 

inexistente da análise dos anteriores planos da área temos o IP1/A3, esta via funciona 

essencialmente, como via de tráfego internacional, desviando a inúmera circulação (a fronteira de 

Valença é a mais movimentada por tráfego ligeiro e a terceira maior em tráfego de pesados), de 

forma exterior à área plano e ao aglomerado urbano de Valença. Por último, temos ainda uma 

variada rede de ruas que alimenta a área central  servindo toda a área urbana em si. 

 

3.7. Rede de Infraestruturas 

A mobilidade de pessoas e bens é tema incontornável nas sociedades atuais, funcionando 

como alavancas de desenvolvimento socioeconómico dos territórios, tanto a nível urbano como 

fator 

 

Pela observação da figura seguinte é possível constatar que a área do plano está totalmente 

servida por rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais, rede 

elétrica e de recolha de resíduos sólidos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Rede de Infraestruturas 
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O abastecimento de água é feito pela rede pública disponibilizada pela Câmara Municipal de 

Valença, sendo o tratamento e a adução da água, responsabilidade desta entidade. A distribuição 

faz-se através das captações no rio Minho (por bombagem), que depois é tratada e enviada pela 

ETA de Ganfei e, pelas captações em minas e furos (tratadas no local) um pouco por todo o 

concelho. 

 

O sistema de drenagem das águas residuais é do tipo separativo, ou seja, é feita uma triagem das 

águas domésticas das águas pluviais. Existe uma rede coletora de águas residuais domésticas e 

uma rede coletora de águas pluviais que cobre toda a zona central, e que, conduz os esgotos para a 

ETAR de Cristêlo Côvo. As águas pluviais, são conduzidas para as ribeiras mais próximas que 

depois, seguindo estes pequenos cursos de água, confluem para o Rio Minho. 
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4. Compromissos 

A alínea c) do ponto 3.º do Artigo 100.º do RJIGT, ( Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), 

determina que os Planos de Urbanização sejam acompanhados por planta e relatório, com a 

indicação dos alvarás de licença e dos títulos de comunicação prévia de operações 

urbanísticas emitidos, bem como das informações prévias favoráveis em vigor ou declaração 

comprovativa da inexistência dos referidos compromissos urbanísticos na área do plano. 

 

Verifica-se, através da figura abaixo, que os pedidos de licenciamento (loteamento), se 

encontram concentrados na área central do plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Localização geográfica dos compromissos 
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5. Condicionantes 

 

A elaboração do Plano de Urbanização, obriga a ser constituído por, entre outros elementos, 

pela Planta de Condicionantes, que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em 

vigor, que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de 

aproveitamento [alínea c) do n.º 1 do Artigo 100.º / RJIGT]. 

 

Na área de intervenção do PUACV, não existem condicionantes de grande incidência territorial 

nomeadamente regimes da Reserva Ecológica Nacional (REN) e da Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), bem como as condicionantes dinâmicas como é o caso de Áreas Florestais Percorridas 

por Incêndios e o Risco de Incendio é baixo. Contudo na área do PUACV verifica-se um 

conjunto de servidões e restrições de utilidade pública em vigor, demarcadas na Planta de 

Condicionantes – Outras condicionantes, como se observa pela figura abaixo, e as quais se 

regem pelo disposto na legislação aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Condicionantes – Outras 
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Na área do PUACV são observadas as seguintes disposições legais e regulamentares 

referentes a servidões administrativas e restrições de utilidade pública.  

 
Património: 

 

a) Zona de proteção (50m): MN1, Fortificações da Praça de Valença – Decreto n.º 1578 

de 14-03-1928; 

b) Zona especial de proteção (D.G, 2ª serie n.º 290 de 13-12-1958): MN1, Fortificações da 

Praça de Valença – Decreto n.º 1578 de 14-03-1928; 

 

Infraestruturas 

 

a) Rede Elétrica: 

i) Média Tensão; 

 

b) Rede Rodoviária: 

i) Rede Nacional Fundamental; 

- Itinerário principal: IP1/A3 – zona non aedificandi, lei n.º34/2015 de 27 de abril. 

 

ii) Estradas Nacionais Desclassificadas sob Jurisdição da IP, S.A; 

 

- EN 13-9 (troço entre o entroncamento EN 13 e EN 101 ao IP/A3) – zona non 

aedificandi, lei n.º34/2015 de 27 de abril; 

 

ii) Rede Municipal; 

- Estradas Nacionais sob Gestão da Camara Municipal: EN 13 (entre o 

entroncamento o km 117,912 e Km 118,390); EN 101 (entre o Km 0,000 e Km 

0,875)– zona non aedificandi, lei  

 

c) Rede Ferroviária: 

 

i) Caminho-de-ferro – Linha do Minho | Domínio Publico Ferroviário - zona non 

aedificandi – Lei n.º276/2003, de 4 de novembro 
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6.  Os Problemas e as Potencialidades  

 

A qualificação e valorização urbanística da Área Central de Valença é um imperativo para a 

elaboração deste plano. Mais ainda quando se trata de uma área na proximidade do núcleo 

antigo da sede do concelho e onde na envolvente para além do património que se pretende 

proteger e valorizar, encontram-se localizados grande parte dos principais equipamentos, 

comércio e serviços de importância estratégica para o município de Valença. 

 

A importância do plano passa pela possibilidade que permite, de sistematizar uma estratégia 

de desenvolvimento de um território, que possui diversos valores e dinâmicas urbanas muito 

fortes e para o qual se esperam novas dinâmicas e procuras.   Mais do que prever o futuro, o 

plano terá o papel de o estruturar. 

 

Assim, apresenta-se de seguida um conjunto de quadros que resumem as principais Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças que se colocam para a área do PUACV. 

 

Quadro 6 . Análise SWOT 

FORÇAS 

Posição geoestratégica privilegiada nas ligações entre o Norte de Portugal e a Galiza 

Boas acessibilidades rodoferroviárias: ex- IP1/A3, IC1, EN101, EN13, Linha Ferroviária do Minho, 
Ecopista do Rio Minho 

Dimensão Urbana de Valença 

Atratividade de Valença face aos municípios envolventes tanto nacionais como da Galiza (Tui, Porriño, 
Vigo), com os quais são mantidas relações económicas e de movimentos pendulares 

Envolvente à Plataforma Logística de Valença com potencial para sustentar o desenvolvimento regional 

Indicadores socioeconómicos positivos na área do plano: Crescimento Populacional, Baixo Índice de 
Envelhecimento, Dinâmica do Parque Habitacional, Tx. de Desemprego Inferior à Média Concelhia 

Existência de Valores Patrimoniais na Envolvente: Ambiente - Paisagem envolvente dominada pelo Rio 
Minho, Espaços Verdes do Centro Urbano ; Edificado Histórico - Fortificações da Praça de Valença 
(MN), Antigo Colégio Português, Estação de Caminho-de-Ferro, Av. Miguel Dantas, Casa dos Palheiras 

Boa Cobertura de Equipamentos: ex- Centro de Saúde, IPVC, GNR, Bombeiros, Mercado, Parque de 
Feira 

Diversidade de recursos turísticos, ambientais, culturais e entretenimento 

Inserção na Rede de Caminhos de Santiago 
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FRAQUEZAS 

Tecido empresarial predominantemente dependente do terciário 

Rede Viária e de circulação com alguns constrangimentos: Falta de estacionamento, más condições do 
pavimento, falta de sinalização, alguns pontos de conflito (ex: junto ao parque de feira, envolvente ao 
centro de saúde e Av. Miguel Dantas) 

Mau estado de conservação de algum edificado 

Espaços públicos desqualificados e/ou desaproveitados  

Reduzido enquadramento dos elementos patrimoniais numa oferta turística integrada 

Malha urbana sustentada nos arruamentos em que o edificado não apresenta alinhamentos bem 
definidos 

Existência de barreiras arquitetónicas 

 

 

OPORTUNIDADES 

Implementar boas práticas de reabilitação urbana 

Modernização do comércio tradicional 

Aposta na introdução de novos equipamentos 

Qualificação do espaço público: ex - Promoção de boas condições de circulação e mobilidade assim 
como de espaços estádia, recreio e lazer 

Promover a Imagem da Área Central de Valença integrada com a envolvente estruturada e ordenada 

Promoção do turismo integrado, com o reforço da atração turística e comercial 

Utilização dos fundos do Portugal 2020, para cumprir os objetivos do município na área da reabilitação e 
dinamização económica 

Desenvolvimento e organização da rede viária, promovendo a organização e fluidez do tráfego 

Criação de uma estrutura verde que potenciem o recreio, lazer e estadia e que potenciem a 
biodiversidade 

 

 

AMEAÇAS 

Elevada dependência de financiamento externo 

Despovoamento e envelhecimento populacional na área central  

Estado de conservação do parque habitacional 

Crise económico-financeira nacional e internacional 

Crise política em particular em Espanha 

Elevado preço do mercado imobiliário e dificuldade em obtenção de crédito bancário para a compra de 
habitação  

Maior dinamismo dos concelhos que competem com Valença, tanto nacionais como da vizinha Galiza 
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7. Proposta de Zonamento 

São várias as componentes presentes num dado território, porém, considerando apenas três 

delas: a componente humana, a componente natural e a componente urbana, a humana 

afigura-se de forma transversal a todo ele porquanto é difícil encontrar um pedaço de terra 

onde não se manifeste a intervenção do homem.  

 

Estruturar um dado território torna-se, então, no modo de estabelecer inter-relações e 

interpenetrações entre o natural e o urbano, entre o construído e o não construído.  

 

De uma forma pragmática e traduzindo estes elementos para os conceitos legais aplicáveis 

tem-se então a distinção entre solo rural e solo urbano. 

 

A proposta de zonamento da área do PUACV teve por base o estudo das condições 

económicas, sociais, culturais e ambientais. 

 

A proposta foi produzida em conformidade com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial de forma a alcançar o objetivo final de uma proposta harmoniosa do ponto de vista 

legal e que consiga dar resposta às ambições do Município. 

 

7.1. Objetivos  

As mudanças sentidas nas últimas décadas em Valença, principalmente, ao nível do seu centro 

urbano traduz-se hoje, na existência de uma centralidade progressivamente descaracterizada em 

fase de inversão do ciclo. Foram muitas as mudanças sentidas na sociedade devido às novas 

politicas de mobilidade, transportes, habitação, cultura, entre outras, traduzindo-se em novos 

modelos de organização espacial. Valença, sentiu essas mesmas mudanças, que se têm traduzido 

numa aglomeração/concentração cada vez maior, de pessoas, serviços e transportes na sua sede 

de concelho. 

 

Ressalve-se que, no entanto, esta aglomeração e pressão sobre a urbanística central do município 

nem sempre teve os contornos desejados, pelo que, se leva hoje a repensar uma nova organização 

e o refazer de estratégias por parte de quem gere e planeia o território. 

 

Neste sentido, identificaram-se os seguintes objetivos, para esta área central: 

 

 Objetivo Estratégico: 

- Reforçar e qualificar a imagem da centralidade de Valença. 
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 Objetivo Operacional:  

 - Tornar a cidade de Valença atrativa à função residencial, comercial e de lazer; 

 - Promover uma ocupação urbana “legível” e orientadora de percursos, articulada com a 

envolvente; 

 - Reordenar a circulação viária compatibilizando-a com as funções urbanas que deve apoiar; 

- Promover uma ocupação urbana multifuncional numa rede de espaços públicos de apoio à 

diversidade de mobilidades contemporâneas e articuladas com a envolvente; dar enquadramento 

urbano à diversidade de espaços de equipamentos que aqui se concentram; 

- Promover uma imagem urbana equilibrada contrariando o excessivo protagonismo de alguns 

edifícios no conjunto urbano; 

- Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos, aumentando as dinâmicas e vivências da 

cidade, bem como, as condições de segurança da sua permanente utilização. 

 

As propostas deste plano vão de encontro aos objetivos determinados destacando-se as seguintes 

preocupações/correções do espaço e suas funções: 

 

1. Minorar e reconstruir a “imagem” da área central de Valença; 

2. Implementar boas práticas de Requalificação Urbana; 

3. Regrar os espaços ainda sem edificação no que toca as cérceas e volumes de construção; 

4. Aumento e qualificação do espaço público existente e a criar; 

5. Apostar em redes viárias de qualidade, que confiram fluidez ao tráfego em geral; 

6. Melhorar e aumentar os passeios devidamente conformados, de mobiliário urbano em 

quantidade e qualidade compatível; 

7.  Apostar numa estrutura verde urbana secundária que forneça riqueza paisagística e 

“pulmão” ao aglomerado urbano; 

8. Organização dos quarteirões que compõem a área do plano; 

9. Definir sempre que possível regras orientadores e diferenciadoras para os quarteirões 

combatendo a monotonia e homogeneidade urbana, de uma forma coerente e integrada com 

a envolvente; 

10. Apostar em criação de zonas de equipamentos para uso diário das populações em âmbito 

de lazer e tempo livre; 

11. Qualificação das suas principais artérias/avenidas; 

12. Construção de zonas pedonais e cicláveis que promovam a mobilidade.  

 

7.2. Modelo Territorial de Ordenamento  

 

O modelo de ordenamento proposto, deve versar para o território, princípios de sustentabilidade, 

atratividade e de funcionalismo que exerça uma força de cumplicidade entre a população e os 

espaços. Criar espaço público de qualidade e promover uma complementaridade funcional entre 



Proposta de Plano | Plano de Urbanização da Área Central de Valença 

Município de Valença | lugar do plano gestão do território e cultura 77 

zonas, através de percursos, renovação e requalificação urbana. Essencial para equilibrar o uso 

funcional da área plano, deve-se continuar a apostar num uso predominante de residência, mas 

também, o comércio e os serviços serão de considerar com algum peso.  

 

No que respeita o parque edificado, a estratégia deve ir no sentido de uma franca elevação da 

qualidade arquitetónica, de um reforço da articulação dos edifícios entre si e de um melhor diálogo 

dos espaços ocupados e dos espaços livres. O plano deve também, ditar por regra, menores 

cérceas e menores índices de ocupação e de volume, e promover a estrutura ecológica urbana 

sustentável capaz de garantir uma melhor qualidade ambiental. 

 

Parte importante da estratégia de ordenamento será manter os necessários espaços desocupados e 

aumentar espaços de estar, convívio, de cariz privado e público, criar novos espaços de 

estacionamento concentrado, designadamente, por parques subterrâneos, que assim liberta espaços 

para a função de circulação. 

 

Um aspeto que se quer também mais reforçado, centra-se no aumento da superfície pedonal de 

percurso. Ou seja, atendendo ao perfil funcional deste espaço, exige-se-lhe um melhor 

dimensionamento e a melhor qualidade dos passeios. Ter-se-á em conta também as 

especificações/sugestões do relatório de Ruído, adotando as medidas mitigadoras necessárias para 

promover a qualidade acústica da área plano. 

 

Para finalizar e sendo esta uma importante área de equipamentos a aposta deve ir para a 

diversificação dos mesmos, com pequenos espaços desportivos; espaços recreativos de bairro, 

apoio à infância e à juventude, entre outras. 

 

A elaboração do PUACV procura assim promover a definição de um Modelo Territorial para a Área 

Central de Valença que enquadre o território nas estratégias de desenvolvimento económico e social 

à imagem dos instrumentos de gestão territorial de hierarquia superior e das linhas estratégicas do 

município.  

 

7.2.1. Estrutura do Zonamento 

A proposta de zonamento surge numa condição de subordinação relativamente ao PDM, que a 

figura seguinte apresentada identifica. 
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Figura 40. Planta de Zonamento  

 

 

A Estrutura de Ordenamento proposta para o PUACV, estando toda ela integrada na classe de 

solo urbano é qualificada como categoria funcional de Espaços Centrais, integrando ainda 

espaços canais, conforme descrito no regulamento do plano: 

 

SOLO URBANO 

 Espaços Centrais: 

o Área Grau 5; 

o Área Grau 4; 

o Área Grau 3; 

o Área Grau 2; 

o Área Grau 1 

o Área de Valor Patrimonial; 

o Área de Equipamentos de Utilização Coletiva; 

o Área de Enquadramento; 

o Áreas Ajardinadas e de Recreio e lazer; 

o Área de Atividades Económicas 

 

 Espaços Canais: 

o Arruamentos a Criar; 
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7.2.2. Opções Estratégicas  

Em seguida apresentam-se as opções estratégicas detalhadas por zona na área do PUACV. 

 

 

 Zona de Equipamentos 

 

A intervenção a promover na zona de equipamentos passa, essencialmente, por uma aposta no 

melhoramento geral das acessibilidades, contribuindo com isto, para a melhoria do nível de serviço 

da infraestrutura pública. Esta zona merece especial atenção no reforço da funcionalidade e na 

articulação de infraestruturas e equipamentos, dando coerência e qualidade ao espaço, tornando-o 

atrativo e agradável de utilizar e visitar. As apostas de requalificação de passeios, estacionamento e 

a criação de espaços de lazer e bem estar, tais como: pequenos parques urbanos, percursos 

pedonais e cicláveis, são um fator importante nesse sentido. Outro fator importante é, o cuidado com 

os espaços verdes existentes que, sempre que possível, devem ser alvo de ações de limpeza e 

qualificação por parte de privados e públicos de forma a enriquecer este espaço, amplo e com 

bastante visibilidade para quem chega a Valença ou se dirige para Espanha pela Ponte Nova, 

funcionando como cartão-de-visita da cidade de Valença. No entanto, embora esta zona esteja 

principalmente ocupada com equipamentos, na sua parte interior, existe uma zona de edificação que 

deve ser de cércea baixa, pois funciona como zona de transição, muito próxima do IP1/A3, e dos 

equipamentos que a rodeia. Dos vários equipamentos aqui localizados as ações mais incisivas, 

prendem-se com atual largo da feira, que em seguida expomos. 

 

 Espaço da Feira  

Atualmente o espaço destinado à feira semanal é em grande medida sub utilizado. Durante 6 dias 

por semana é um lugar sem vida, que não convida à utilização. Apesar da sua divisão em três 

grandes plataformas, o que à partida poderia torná-lo num espaço aberto a uma grande variedade de 

usos, estas foram tão densamente povoadas de árvores e de candeeiros de jardim que é muito difícil 

o seu uso, por exemplo, como campo de jogos ou como campo para a instalação de grandes tendas. 

A falta de sombra e de vegetação (das árvores plantadas sobram maioritariamente os esqueletos e 

os seus tutores) reforçada pela ausência de bancos e de outros elementos de estadia explica a falta 

de vivência do recinto. Todas estas constatações levam a concluir que a sua conceção não teve em 

conta nem a flexibilidade de usos, nem a qualidade ecológica, plástica e funcional que uma área 

desta dimensão e com esta exposição visual exigia. 

 

O que agora se propõe é a transformação da área num espaço mais versátil, confortável e 

ecologicamente sustentável. Pensou-se numa estrutura que simultaneamente pudesse funcionar 

como campo de feira, como espaço multiusos e como parque verde para recreio e lazer. Importante 

molificação a promover será o Centro de Exposições e Congressos (CEC) que lá se pretende 

implementar, enriquecendo o espaço monótono e sem valências em que esta grande área se torna 
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nos dias sem feira aumentando as valências e funcionalidades. A construção deste importante 

infraestrutura terá a si associado estudos de complementaridade de usos e organização do espaço 

entre o largo da feira e o CEC, enriquecendo-o e propondo soluções de complementaridade como 

uso de estacionamento. Repensar o espaço de forma a dota-lo com plataformas de grandes 

dimensões, livres de obstáculos, dotadas de infraestruturas básicas e onde os carros podem aceder, 

estamos a criar áreas onde tudo pode acontecer, quer de modo organizado e institucional quer de 

modo mais espontâneo e informal.  

 

A título de exemplo deixam-se algumas sugestões do que poderá lá vir a acontecer: drive-in, grandes 

concertos, circo, feiras temáticas, campeonatos desportivos, jogos de bola, patinagem, skate, 

arraiais, estacionamento de apoio ao novo centro de exposições, uso informal por parte das diversas 

associações concelhias, etc. 

 

Destacámos que esta zona terá uma importante ligação de percursos pedonais e cicláveis com o 

futuro Parque da Sr.ª da Cabeça e restante malha urbana, para promover a mobilidade e aumentar a 

qualidade de vida dos moradores ou visitantes, apostando numa rede de usos complementares entre 

a cidade e os espaços verdes, calmos e de riqueza paisagística oferecidos pela marginal da Sr.ª da 

Cabeça, a Muralha e o Rio Minho. 

 

 Zona Central 

 

A zona central do PUACV apresenta-se como a área de mais difícil resolução em termos de 

mudança e organização espacial uma vez que, se encontra densamente edificada, identificando-se 

aqui as principais patologias urbanas existentes na cidade de Valença. Assim, é difícil à equipa do 

plano probabilizar lautas mudanças para o espaço, se bem que, a aposta com mais valia para esta 

zona não passa por grandes obras de urbanismo, mas sim, pela regra futura explicita na planta de 

zonamento e a óbvia aposta na qualificação, enriquecimento e regularização do espaço público que 

envolve os quarteirões edificados. A médio e a longo prazo pode então ser concebível a modificação 

da área através da regras da planta de zonamento mas, importa dotar a curto prazo a área central 

com vida e “imagem” renovada.  

 

As propostas de curto prazo passam pela organização de um dos essenciais componentes do 

espaço público, a rua. Aposta-se agora em regularizar algumas sinuosidades das ruas, desenhando 

trajetos mais ricos em forma e componente, dotando de estacionamento regrado e passeios com 

características pedonais agradáveis a todos os transeuntes, com especial atenção aos de mobilidade 

reduzida. Sempre que possível pensa-se na arborização deste espaço público, contribuindo estes 

elementos para a quebra visual dos espaços enriquecendo-os, como barreiras ao ruído, promovendo 

as sombras (tão necessárias no Verão) e aumentando o efeito “pulmão” na área. Esta aposta ajuda 

de sobremaneira na atratividade de usufruto do cidadão do seu espaço público, aproveitando as 

montras, os comércios, bem como, das praças e espaços lúdicos. Nesta zona podem ainda ser 



Proposta de Plano | Plano de Urbanização da Área Central de Valença 

Município de Valença | lugar do plano gestão do território e cultura 81 

associados aos espaços constituintes da Estrutura Ecológica pequenos equipamentos que apoiem e 

dinamizem a função de bem estar e lazer desses espaços.  

 

 Zona de Valor Patrimonial 

 

A zona de valor patrimonial identificada na área do plano é a prova inicial de uma evolução da 

ocupação do solo no concelho de Valença, fora do perímetro muralhado, com a génese de 

centralidade (serviços e comércio) que hoje detém, tendo um interesse significativo para a história da 

cidade e do município. A preocupação remetida para o PUACV para regrar esta área passa pela 

proteção da riqueza arquitetónica dos edifícios e dos espaços circundantes que a compõem. Como 

já identificado anteriormente, destacam-se nesta área, a estação de Caminho-de-ferro, o edifício do 

Antigo Colégio, e a Avenida da Estação como os elementos mais suis generis, embora sejam 

complementados pela singularidade de alguns edifícios da Avenida Miguel Dantas. 

 

As apostas futuras para área passam pela manutenção das fachadas destes edifícios e pela 

interdição de qualquer tipo de projeto de índole particular que não se identifique com a promoção e 

preservação deste património. Como ponto central de Valença este conjunto patrimonial tem sido 

alvo de várias intervenções de melhoramento do espaço público envolvente, no entanto, prevê-se a 

realização de intervenções que integrem esta área com as áreas envolventes acionando, 

novamente, uma rede de percursos pedonais e cicláveis que aliados às valências comercias de 

esplanadas, zona comerciais adjacentes transformem a centralidade viária da Avenida Miguel 

Dantas, num centro local, agrupando o espaço público, funções terciárias, apoio à função 

habitacional e do património.  

 

Obviamente, este centro não pode “funcionar” desorganizado de valências como as propostas num 

plano mais amplo de revitalização do espaço da “Cidade Nova” como, o Jardim Municipal, a Muralha, 

que funcionando em áreas próximas, preenchem e combatem a monofuncionalidade de Valença. A 

dinâmica de mudança estratégicas de nível nacional e regional, que têm implicância no município e, 

especificamente, no capítulo da ferrovia, podem levar ao fecho da atual estação de Caminho-de-ferro 

pelo que surge a oportunidade de pensar e identificar possíveis projetos para este conjunto edificado 

devam aliar as preocupações aqui expressas no PUACV com as ideias futuras, não desvirtuando 

este conjunto patrimonial. Esta área deve constituir a identidade das memórias (património) 

contribuindo para a funcionalidade e caracterização de Valença. 
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 Restante Área do Plano 

 

Como já referido anteriormente, o objetivo principal do PUACV é a preocupação com a 

criação/reformulação do espaço público dando-lhe uma imagem renovada, orientado sempre pelo 

intuito que um plano de ordenamento do território deve ter, o de contribuir com opções quantitativas 

e qualitativas para a melhoria das infraestruturas, sugerindo investimentos e identificando as 

patologias. 

 

Assim, para além dos objetivos gerais de melhoramento do espaço público existem já algumas 

propostas mais detalhadas como a do Quarteirão da Antiga Fábrica. Nesta área será definida uma 

Unidade de Execução que deverá ser desenvolvida envolvendo os diferentes proprietários num 

sistema de perequação de cooperação. 

 

 Quarteirão da Antiga Fábrica 

 

Propõe-se para esta área uma renovação em termos de usos, passando do uso industrial 

predominante, para um uso misto, edificações, com espaços de equipamentos e grande área livre de 

utilização pública, que está dividido em três unidades atravessadas por um eixo pedonal que as 

articula. Este eixo funciona como alameda arborizada que pode alojar esplanadas, esporadicamente 

bancas de feiras de velharias ou de outros produtos, e muitas outras iniciativas de vivência urbana. 

O cruzamento deste eixo com as ruas é feito de modo sobrelevado de modo a privilegiar o percurso 

pedonal. 

 

Edificabilidade  

 

Quanto à edificabilidade da área plano este, encontra-se à partida bastante condicionado, pois a 

área é formada por um aglomerado quase que está já densamente edificado. No entanto existem 

ainda áreas, com uso aedificandi que ainda não possuem nenhuma infraestrutura. Distinguimos 

essencialmente cinco tipos de edificação pela sua malha, cércea e volumetria; Habitação 

Multifamiliar de Muito Alta Densidade, Habitação Multifamiliar de Alta Densidade, Habitação 

Multifamiliar de Média Densidade, Habitação Multifamiliar de Baixa Densidade, Habitação 

Multifamiliar de Muito Baixa Densidade, estes acompanhados sempre por usos mistos (serviços, 

comércio e habitação). A grande opção do plano passa pela redução para seis pisos dos novos 

edifícios multifamiliares a construir, o que irá contribuir para baixar a densidade elevada da área. 

 

A estratégia passa por dotar o parque edificado por uma elevação da qualidade arquitetónica, de um 

reforço da articulação dos edifícios entre si e, de um melhor diálogo dos espaços ocupados e livres. 

Propõem-se também em termos de edificabilidade, dotar o espaço de mais equipamentos, 
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projetando-se para a área da feira, um centro de congressos. Associado ao carácter edificativo fica 

uma preocupação acrescida em regra os espaços com habitação estabelecendo uma 

homogeneidade zonal que enriqueça o espaço. A intervenção para este espaço construído, propõem 

uma reformulação de maneira a promover a transição equilibrada de cérceas, redefinindo a relação 

funcional com o espaço público envolvente. Pretende-se valorizar o conjunto reconhecendo o 

protagonismo, das frentes urbanas e a conjuntos morfológicos e funcionais de valor patrimonial 

como, a Av. Miguel Dantas, a Misericórdia e a Estação. Parte-se também para uma utilização do 

espaço construído contrariando o uso devoluto de alguns edifícios e espaços no centro urbano, bem 

como, recuperar funções de centralidade complementares com as do Centro histórico – função 

comercial do mercado e da feira semanal compatibilizando com usos dinamizadores desta zona 

urbana. 

 

Circulação 

As patologias de que falámos aquando da identificação das condições viárias e de circulação do 

plano, derivam em grande parte pelo falta de coesão entre a densidade urbana edificada e a rede 

viária que a deveria alimentar, o que nos deixa graves problemas de eficiência desta rede. As 

principais correntes de tráfego da área são ainda do tipo de atravessamento da área para depois se 

dispersar para três direções: EN 101 (Monção, Melgaço), EN 13-9 - IC 1 (Espanha, Vila Nova de 

Cerveira ou A3) e EN13 – Ponte Centenária (Espanha). O restante tráfego incide nas trocas de 

circulação dentro do aglomerado da cidade para deslocações pelos vários equipamento e serviços. 

 

A aposta para requalificar e regrar o tráfego que atravessa a área plano, passa por uma obra 

estrutural do município e, extra plano, que é a execução da circular à cidade de Valença, que em 

muito irá aliviar o volume de tráfego de atravessamento da cidade. A reorganização espelhada na 

planta da Rede Viária, reflete as funções pretendidas para as ruas, nomeadamente, como: 

distribuidoras principais, distribuidoras secundárias e caminhos de servidão e acessos locais de 

funções mistas (pedonais/cicláveis e viárias). 

 

Distribuidoras Principais: 

1. Av.ª Tito Fontes; 

2. Av.ª dos Bombeiros Voluntários; 

 

Distribuidoras Secundárias: 

1. Rua das Antas; 

2. Av.º Miguel Dantas 

3. Rua Nossa Sr.ª de Fátima; 

4. Rua José Maria Gonçalves; 

5. Rua Circundante ao largo da Feira (sem nome). 
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Caminhos de servidão e acessos locais: 

1. Restante Rede Viária. 

 

As vias cicláveis, na sua maior parte correspondem a eixos já existentes, pretendendo-se agora, 

valorizar e aumentar os espaços afetos a esta função; sendo que esta função localizar-se-á em 

espaço próprio, evitando ao máximo o cruzamento com a função viária. 

 

Infraestruturas 

 

 

A área do PUACV é atualmente servida de redes de infraestruturas de abastecimento de água, 

recolha de águas residuais e pluviais, elétricas, telefónicas e de gás. Estando previsto a 

manutenção e melhoria contínua das redes de infraestruturas. 

 

 

7.2.3. Zonamento Acústico 

A obrigatoriedade da correção do nível sonoro de ruído ambiente exterior e de prevenção da 

poluição sonora advém do texto da Lei de Bases do Ambiente (Decreto-Lei n.º 11/87 de 7 de 

Abril, artigos 21º e 22º), tendo sido sistematizada no anterior Regulamento Geral do Ruído 

através das medidas gerais de prevenção e controlo da poluição sonora nas quais se 

preconizava uma política de ordenamento do território e de urbanismo que assegure a 

qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada, em especial, das funções 

de habitação, trabalho e lazer e, consequentemente, a classificação do território municipal em 

Zonas Mistas e Zonas Sensíveis. 

 

Assim sendo, o zonamento acústico constitui matéria inevitável a constar dos PMOT, desta 

forma de acordo com o PDM de Valença toda a área do PUACV encontra-se classificada como 

zona mista, pelo que se exclui a elaboração de planta de zonamento acústico. 

 

 

7.2.4. Estrutura Ecológica 

De acordo com José Cangueiro, “a abordagem ecológico-natural estrutural, deverá permitir 

uma definição dos elementos fundamentais, a incluir na estratégia de planeamento e gestão 

territorial, e condicionar a estrutura e a forma que as atividades assumirão na paisagem nos 

instrumentos de gestão territorial. A ideia de estrutura, como base de organização funcional e 

formal do espaço, identificará os elementos mais significativos e, na formalização espacial, os 
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diferentes níveis de intervenção, tanto em espaço rural como urbano. Em ambos os espaços 

(urbano/rural) se deverão estabelecer ligações pelo continuum naturale de maneira a que se 

interpenetrem atributos ecológicos e naturais (fluxos de massa e energia) que evidenciarão a 

ocorrência de recursos, riscos e aptidões naturais. O conceito de estrutura, traduzirá também 

um sistema contínuo de movimento, onde se manifestam determinados gradientes naturais e 

ecológicos, entre polaridades (fortes e fracas), constituindo estas os nós dessa estrutura”. In ‘A 

estrutura ecológica e os instrumentos de Gestão do Território’, CCDRN, dezembro de 2004. 

 

A Estrutura Ecológica é um instrumento de ordenamento do território que tem como objetivo 

fundamental a preservação e salvaguarda de áreas essenciais para a manutenção dos 

serviços ecológicos. A par da proteção dos recursos naturais - indispensáveis à 

sustentabilidade ambiental do município - a estrutura ecológica define os usos possíveis em 

espaço natural e constitui o suporte de atividades complementares em espaço rural e urbano.  

 
Deste modo, tem-se uma delimitação de Estrutura Ecológica, que visa a: 

 Proteção dos sistemas naturais que, pelas exigências decorrentes da sua resiliência ou 

raridade ecológica, deverão ser objeto de normativa específica; 

 Proteção dos valores e recursos naturais, culturais, florestais e agrícolas; 

 Promoção dos processos de trocas de gradientes e fluxos ambientais; 

 Aumento da biodiversidade; 

 Contribuição para o equilíbrio ecológico; 

 Maximização da valorização do território; 

 Melhoria da qualidade do ar; 

 Regulação bioclimática; 

 Regulação do Ciclo Hidrológico; 

 Ocupação racional do território. 

 

A estrutura ecológica de Valença tem como objetivo estabelecer uma conetividade com a 

envolvente, promovida por corredores ecológicos, criar espaços verdes que potenciem o 

recreio, o lazer e a estadia e promover a biodiversidade. 

 

Neste sentido, pretende-se articular o tecido edificado existente que, muitas vezes, se 

caracteriza por uma malha urbana descontínua, com uma estrutura verde de proteção, de 

regulação climática, de suporte da biodiversidade, de recreio e lazer e, também, de espaços 

que, ainda que não sejam verdes, constituem o principal palco da vida coletiva. Assegura-se, 

assim, o funcionamento ecológico da paisagem num meio predominantemente edificado. 
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Figura 41. Estrutura Ecológica  

A estrutura ecológica de Valença assume expressões diferentes, desde corredores verdes, 

espaços verdes de enquadramento e/ou proteção, espaços verdes de recreio e lazer e espaços 

cívicos que, não sendo verdes, permitem o convívio, constituindo-se como espaços 

multifuncionais que dão vida ao ambiente citadino, como por exemplo as praças e arruamentos 

e espaços interiores abertos arborizados. A definição desta estrutura ecológica partiu de 

arruamentos arborizados que assumem presença na área do PUACV como é o caso da Av. 

Miguel Dantas e do arruamento pedonal que liga esta avenida à Av. do Colégio. Além disto, o 

Rio Minho enquanto elemento marcante no território envolvente foi, também, um ponto de 

partida para a definição da estrutura ecológica urbana, dado que permite estabelecer uma 

continuidade com a área do PUACV. Esta continuidade é dada por corredores verdes, que se 

articulam com os restantes espaços verdes. Assim, os corredores verdes constituem habitats 

para plantas e animais promovendo, assim, a biodiversidade. Estes corredores funcionam 

como filtro urbano na medida em que melhoram a qualidade do ambiente citadino. Os espaços 

verdes de enquadramento e/ou proteção têm como principal função a de proteção, quer seja a 

elementos naturais quer seja a infraestruturas, como as vias rodoviárias. Deste modo, estas 

áreas verdes equilibram a composição das áreas edificadas, aumentando o interesse estético 

dos espaços. Os espaços verdes de recreio e lazer são espaços com um forte valor ecológico 

e social. São espaços onde o vegetal e o permeável predominam, que atraem bastante 

população, podendo-se localizar ou não no interior da malha urbana. Estes espaços propiciam 

momentos de recreio, lazer e convívio aos utilizadores e permitem a prática de atividades ao ar 

livre, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida urbana. Por sua vez, os espaços 

cívicos destinam-se essencialmente a momentos de encontro, reunião, partilha e socialização 
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sendo, geralmente, desprovidos de vegetação. Estes espaços dizem respeito a praças e têm 

grande importância no tecido urbano enquanto elementos polarizadores de movimento de 

pessoas.  

 

A estrutura ecológica de Valença constitui-se também como um suporte a uma rede de 

percursos pedonais e cicláveis, existentes e a propor, essencialmente entre a habitação, os 

equipamentos de utilização coletiva e entre as zonas verdes. 

 

7.2.5. Números do zonamento 

A proposta de zonamento do PUACV, que assenta na aplicação do princípio de classificação 

dos terrenos de acordo com o seu destino básico nomeadamente em Solo Urbano 

estabelecidos no atual regime de jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

 

De acordo com os valores constantes do quadro abaixo, a categoria mais relevante, na área do 

PUACV, constitui-se pela Área de Equipamento de Utilização Coletiva (18,1%),seguido das 

Áreas de Grau 5 (11,2%), Áreas Ajardinadas e de Recreio e Lazer (9,6%), Áreas de Atividades 

Económicas (9,2%), Áreas de Grau 1 (8,6%), de Valor Patrimonial (5,9%), Áreas de Grau 4 

(4,8%), Áreas de Grau 2 (4,3%) Áreas de Grau 3 (2,6%). As áreas não representadas referem-

se aos espaços canais, como os arruamentos, quer existentes quer a criar/ requalificar. 

 

Relativamente à Estrutura Ecológica, verifica-se que a mesma representa 39,8 % da área do 

PUACV, sendo que os espaços cívicos (15,2%) apresentam-se como os mais representativos 

em termos de área, seguido dos corredores verdes (9,6%), os espaços verdes de 

enquadramento e/ou proteção (8,1%) e por último os espaços verdes de recreio e lazer (6,7%). 

Quadro 7. Síntese do Zonamento 

Quantificação das Categorias de Espaços 

Categorias de Espaço 

Valores 

Área (ha) (%) 

Solo 
Urbano  

Espaços 
Centrais 

Grau 5 5,2 11,2% 

Grau 4 2,2 4,8% 

Grau 3 1,2 2,6% 

Grau2 2,0 4,3% 

Grau 1 4,0 8,6% 

Área de Valor Patrimonial 2,7 5,9% 

Área de Equipamento de Utilização Coletiva 8,3 18,1% 

Área de Atividades Económicas 4,2 9,2% 

Área de Enquadramento 3,7 8,1% 

Áreas Ajardinadas e de Recreio e Lazer 4,4 9,6% 

  

Estrutura 
Ecológica 

Espaços Verdes de Enquadramento e/ou proteção 3,7 8,1% 

Espaços Verdes de Recreio e Lazer 3,1 6,7% 

Corredores Verdes 4,4 9,6% 

Espaços Cívicos 7,1 15,5% 

Total da Estrutura Ecológica 18,3 39,8% 

  
   

  

Área do Plano de Urbanização da Área Central de Valença (ha) 45,92 

 


