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1. INTRODUÇÃO

Visa o presente relatório fazer a ponderação da apreciação da proposta de Plano de Urbanização da

Área Central de Valença (PUACV), resultante da realização da conferência procedimental nos termos

do  art.º86.  do  Decreto-Lei  n.º80/2015,  14  de  maio,  que  aprovou  o  novo  Regime  Jurídico  dos

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), realizada no dia 6 de setembro de 2016.

Para o seu melhor  entendimento,  cumpre dizer  que o processo de desenvolvimento do presente

plano correu trâmites em fases anteriores, tendo a última proposta sido submetida a apreciação no

ano de 2011, a qual veio a obter parecer desfavorável em janeiro de 2012. Recorda-se que foi com

base numa informação técnica datada de 14/02/2007, em 08-03-2007, que a Câmara Municipal de

Valença deliberou mandar elaborar o Plano de Urbanização (em substituição do plano de pormenor

anteriormente  elaborado  e  entretanto  considerado  inadequado  para  os  fins  pretendidos)  para  a

mesma área e dar início aos procedimentos previstos no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380 /

99, de 22 de setembro, na redação dada pelo DL 310/2003, de 10 de dezembro, tendo a respetiva

deliberação sido publicitada através do Edital n.º 567-1/2007, publicado no Diário da República, 2ª

Série, n.º 130, de 09-07-2007. Foi estabelecido um prazo de 30 dias para a formulação de sugestões

que pudessem ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração do Plano, tendo-se assim

dado cumprimento ao n.º 2 do artigo 77.º do citado diploma legal.

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 232/2008, de 15 de junho, a Câmara Municipal ponderou sobre a

sujeição  do  presente  plano  a  Avaliação  Ambiental,  tendo  deliberado,  em  reunião  datada  de

04/11/2011, considerar não haver efeitos significativos para o ambiente e, bem assim, não submeter o

Plano a este procedimento.

Importa referir que ao longo do procedimento de elaboração da proposta do PUACV foram feitas

diversas reuniões setoriais com as entidades com interesses na área do Plano, tendo destas reuniões

resultado versões que repercutiam os contributos dados pelas mesmas, o que denota o carácter

dinâmico da própria proposta que, assim, foi incorporando as várias soluções sugeridas.

A metodologia  adotada coincide,  para melhor acompanhamento e compreensão, com a estrutura

refletida na ata dos presentes na reunião, assim como nos pareceres das entidades convocadas para

a Conferência Procedimental realizada nos termos do nº1 do artigo 138.º do Decreto-Lei 80/2015, de

14 de Maio.
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2. PARECERES DAS ENTIDADES

Este  ponto  reflete  as  observações das  entidades que  se  transcrevem e  se  ponderam,  tentando

enquadrar as mesmas da melhor forma possível.

1.1. COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DO NORTE (CCDR-N)

Esta  entidade  emitiu  parecer  Favorável  Condicionado  à  proposta  do  PUACV,  apontando  alguns

aspetos que devem ser corrigidos:

Alínea a) - (..) A proposta de PU deve ser colmatada do ponto de vista substantivo (conteúdo material) e

formal (conteúdo documental), passando a incluir o modelo de redistribuição de benefícios e encargos e os

indicadores  qualitativos e quantitativos  que suportem a avaliação prevista  no cap.  VIII  do  novo Regime

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, o que

deve ser colmatado (cfr. al. d) do n.º 2 e n.º 5 do artigo 100.º do citado diploma).

Ponderação: 

Foi Ponderado.

Decorre do artigo 176º  do decreto-lei n.80/2015, em consonância com o n.º2 do artigo 64º da lei de

bases  de  2014,  o  dever  de  todos  os  planos  territoriais  garantirem,  à  respetiva  escala,  a  justa

repartição dos benefícios e encargos bem como a redistribuição das mais-valias fundiárias, entre os

diversos  proprietários.  Tal  não significa  que não seja  possível  a  existência,  em concreto,  de um

instrumento de planeamento que não tenha de dar resposta a esta exigência, o que, em todo o caso,

apenas  poderá  suceder  sempre  que  a  perequação  se  apresente,  na  situação  concreta,  como

desnecessária. É o caso, por exemplo, de um plano de pormenor que abranja terrenos de um único

proprietário (situação que, embora excecional, não excluímos poder ocorrer sempre que a área em

causa se apresente como adequada à definição um desenho urbano harmonioso) ou de um plano de

pormenor cujo desenho urbano estabeleça já, ele próprio, a perequação na medida em que distribui a

edificabilidade pelos vários interessados na proporção dos respetivos terrenos na sua abrangência.

Note-se porém, que esta possibilidade – de ausência de perequação em instrumento de planeamento

municipal – terá de ser devidamente fundamentada em face da situação concreta de planeamento.  
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Contudo,  de  acordo  com,  OLIVEIRA,  Fernanda Paula  in  Execução dos  Instrumentos  de Gestão

Territorial  e  Mecanismo  de  Compensação  (Perequação)  –  “  Nos  solos  urbanizados  (bem)

consolidados  a  gestão  urbanística  processar-se-á  preferente  por  intermedio  de  operações

urbanísticas realizadas nos termos do RJUE.

Considerando  as  características  da  Área  Central  de  Valença  que  apresenta  um  tecido  urbano,

perfeitamente  consolidado  com  um  elevado  nível  de  execução,  não  é  expectável  que  as

ações/intervenções  urbanísticas  a  realizar,  justifiquem  o  desencadeamento  do  mecanismo  de

perequação nomeadamente o modelo de redistribuição de benefícios e encargos. 

Assim, a execução do PUACV, deverá proceder-se através do recurso de operações urbanísticas 

previstas no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE) enquadradas, ou não nos 

seguintes sistemas de execução:

a) Sistema de Compensação para a execução das Zonas a Recuperar e a Reconverter;

b) Sistema de Imposição Administrativa, para a adoção de novos alinhamentos propostos na 

Planta de Zonamento e para a execução da Zona a Reconverter, caso não ocorram 

transformações urbanísticas decorridos 3 anos após a eficácia do presente plano.

Tratando-se uma área, perfeita e globalmente, consolidada, as ações de perequação compensatória

apenas  ocorrerão  em  unidade  de  execução  que  vierem  a  ser  delimitadas  para  estruturação  e

organização urbanística das zonas a reconverter. Os mecanismos de perequação a utilizar no âmbito

da  execução  de  Unidades  de  Execução  que  vierem  a  ser  constituídas  são  o  Índice  Médio  de

Utilização (IMU), o Índice Médio de Cedência e a Repartição dos Custos de Urbanização. 

Os valores numéricos do índice médio de utilização e do índice médio de cedência decorrem da

edificabilidade  permitida  pelo  PUACV  e  concretizada  na  respetiva  Unidade  de  Execução.  A

Repartição  dos  Custos  de  Urbanização  deve  considerar  a  redistribuição  dos  custos  totais  de

infraestruturação proporcionalmente à edificabilidade concretizada e decorrente da respetiva Unidade

de Execução.

Alínea b) -  Integra a presente proposta de plano o que se supõe ser  uma planta com a indicação dos

compromissos urbanísticos existentes na área do plano. No entanto, como acontece com os dados escritos,

tal não se apresenta minimamente esclarecedor da identificação e do conteúdo a que os mesmos se referem,

não satisfazendo o constante da alínea c) do n.º 3 do art.º 100.º do novo RJIGT. (…)

Ponderação: 

Foi ponderado.
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Na  área  do  plano  os  compromissos  existentes  são  apenas  loteamentos  antigos,  os  quais  se

encontram devidamente identificados na “Planta dos atos de controlo Prévio” com o respetivo número

de Processo Administrativo.

 Alínea c) - É notório na proposta de plano o facto de as áreas correspondentes aos arruamentos a criar (com

uma exceção) – espaços canais - se encontrarem isentas de qualificação do solo. Verifica-se que a área do

plano referente aos espaços canais (afetas a infraestruturas), também não estão integrados em nenhuma

categoria e subcategoria de uso do solo delimitadas na área do plano. Ora, não constituindo eles (espaços

canais (áreas afetas ou a afetar a infraestruturas) uma categoria de uso do solo autónoma (cfr. artigo 14.º do

DR 15/2015, de 19 de agosto), devem ser qualificados na categoria e subcategoria de solo urbano que a

Câmara Municipal entenda por adequada. 

Ponderação: 

Foi efetuada a alteração da planta de zonamento conforme a observação da entidade, encontrando-

se  as  áreas  correspondentes  arruamentos  a  criar  integrados  na  categoria  de  solo  considerada

adequada.  

Alínea d) - No relatório (pág. 81) refere-se que a área do plano encontra-se classificada como zona mista.

Deve  na  legenda  da  planta  de  zonamento  (elemento  constituinte  do  plano)  fazer-se  tal  menção.  Caso

existam zonas expostas a um ruído ambiente exterior que exceda os valores limite fixados no artigo 11.º do

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, o que se afigura face ao mapa de ruido apresentado, devem as

mesmas ser assinaladas na Planta de Condicionantes.

Ponderação: 

Foi ponderado, será devidamente acautelado no âmbito da execução do plano, em consonância com

o constante no Plano Municipal de Redução de Ruido.

i) Assim, no artigo 9.º deve-se fazer menção a “alinhamentos/recuos” e “afastamentos” em vez de

“alinhamentos” (cfr. ficha 1, 3 e 56 do Anexo ao DR 9/2009). 

Ponderação:  

Foi reformulado o artigo, de acordo com a sugestão da entidade

ii) A expressão “bruta” mencionada no n.º 1 do artigo 14.º deve ser retirada (cfr. ficha 8 e 12 do anexo

ao Decreto-Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio).

Ponderação: 
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Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

iii) Na al.  c)  do artigo 18.º,  al.  c)  do artigo 19.º,  al.  c)  do artigo 20.º  e al.  c)  do artigo 21.º  deve

substituir-se a expressão “rés-do-chão” por “piso 1” ou “1”. - cfr. notas complementares à ficha 52

do Anexo ao DR 9/2009.

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

iv)  Na al. a) do n.º 1 do artigo 31.º, refere-se “índice de utilização do solo acima da cota de soleira”.

Atendendo à definição de “índice de utilização do solo” constante na ficha 36 do Anexo ao DR

9/2009 deve retirar-se as expressões “acima da cota de soleira”. 

Foi  ponderado,  esclarece-se  que  a norma é  propedêutica,  pretende clarificar  a  forma do  índice,

contudo foi adotada a terminologia de índice volumétrico máximo e reformulado os artigos.

Recomendações/Sugestões

Tal como aconteceu com a anterior proposta de plano, verifica-se que a presente proposta de plano não expõe

ou traduz a redefinição,  o  redimensionamento  ou a caracterização  do  atual  espaço público,  nem transmite

qualquer informação concreta acerca do que pretende vir a criar, não obstante o facto de que o plano ter por

objetivo principal a criação/reformulação do espaço público. 

Considera-se que seria útil adequar o conteúdo material e documental do plano de forma a dar expressão à

conceção de base e às transformações pretendidas, nomeadamente através da utilização de escalas inferiores

de desenho, de forma a permitir ao cidadão e aos múltiplos intervenientes na dinâmica e gestão da atividade

urbanística local conhecer os exatos termos das intenções do Município.

Ponderação: 

Foi elaborada uma Planta de Intervenções no Espaço Público a uma escala maior, que identifica e

materializa as principais intervenções a executar, nomeadamente arranjos urbanísticos, criação de

novos arruamentos e requalificação de arruamentos existentes.

(…)seria importante que a proposta de plano contivesse uma análise da situação existente que conduzisse à

caracterização da área a planificar, com identificação, não só dos pontos fracos que justificam a premência de

elaboração do Plano, mas também dos valores a proteger e a salvaguardar, tal como os restantes que servem

de suporte à estruturação e qualificação da área em estudo. 

Ponderação: 

Foi desenvolvido um novo subcapítulo – Problemas e Potencialidades, no relatório do plano, com

uma análise SWOT, que serve de sustentação à importância da elaboração deste plano, identificando

os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades da área do plano mas também extensível à sua

envolvente imediata.
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Regulamento

Na  al.  c)  do  n.º  2  do  artigo  3.º  deve  acrescentar-se  a  seguinte  menção:  “e  fundamentação  da  sua

sustentabilidade económica e financeira” (cfr. al. e) do n.º 2 do artigo 100.º e n.º 1 do artigo 197.º do Decreto-Lei

n.º  80/2015,  de 14 de maio).  Ainda no n.º  2 do artigo 3.º  deve ser  referido o modelo de redistribuição de

benefícios e encargos e o relatório com a indicação dos alvarás de licença e dos títulos de comunicação prévia

de operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor (cfr. al. d) do n.º 2 e

al. c) do n.º 3 do artigo 100.º e n.º 1 do artigo 197.ºdo citado Decreto-Lei).

Ponderação: 

Na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º, foi efetuada a alteração conforme sugestão da entidade, a reter

que integra o plano de execução e programa de financiamento. Relativamente ao segundo ponto,

somos  do  entendimento  de  que  estando  perante  uma  área  central  da  cidade  de  Valença,

perfeitamente consolidada é de excluir o modelo de redistribuição de benefícios e encargos. No que

concerne ao último ponto, informamos que os compromissos se encontram representados em planta

própria e fundamentados no relatório do plano. 

Deve introduzir-se um artigo  que verse sobre os instrumentos de gestão territorial  a  observar.  No mesmo,

recomenda-se que se preveja que as disposições do presente plano prevalecem sobre o estabelecido no Plano

Diretor  Municipal  (indicando-se  as  disposições  sobre  que  prevalecem)  para  a  área  do  plano,  retirando-se,

consequentemente, o artigo 36.º da proposta de regulamento. (Não se afigura que o PU coloque em causa os

artigos 71.º e 74.º, o que deve ser aferido). É de referir que na área do plano de urbanização o Plano Diretor

Municipal mantém-se em vigor. Quando muito, nesse espaço, podem ser alteradas as suas disposições (que

não contendam com aspetos estruturais ou essenciais,  isto é,  opções estratégicas e princípios objetivos do

modelo territorial definido) - cfr n.º 5 do artigo 28.º e artigo 95.º do DL 80/2015.

Ponderação: 

Foi acrescentado um artigo 4.º, com a epígrafe instrumentos de gestão territorial e reformulado o

artigo 41.º ambos da proposta de regulamento.

Do artigo 6.º deve ser retirada a expressão “funcional” uma vez que tal designação já não consta do Decreto-

Regulamentar n.º 15/15, de 19 de agosto, que revogou o Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio. 

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

Quanto  à  qualificação do  solo  proposta,  verifica-se  que em espaços  centrais  se  propõe  uma subcategoria

designada “Área de Equipamento de utilização coletiva” (cfr. artigo 7.º do Regulamento) que se caracteriza pelos

principais equipamentos coletivos e/ou infraestruturas de interesse público (cfr. artigo 25.º do regulamento), pelo
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que se recomenda que se pondere a necessidade de tais áreas serem qualificadas como “espaços de uso

especial” em conformidade com o n.º 2 do artigo 24.º e al. f) do n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Regulamentar n.º

15/2015, de 19 de agosto. A mesma observação é feita para a subcategoria “Área de Atividades Económicas”

(cfr. artigo 7.º do regulamento), que corresponde a áreas destinadas a atividades comerciais e serviços, sendo

permitidas atividades industriais, de logística e de armazenagem. Recomenda-se que se pondere a necessidade

de tais áreas serem qualificadas como uma categoria de uso do solo (espaços de atividades económicas) - cfr.

al. c) do n.º 1 do artigo 25 do DR 15/2015). Também quanto às subcategorias “área de enquadramento” e “áreas

ajardinadas e de recreio e lazer de utilização coletiva” (artigo 7.º e artigos 29 e 30.º) igualmente se recomenda

que se pondere se tais áreas devem ser qualificadas como espaços verdes, em consonância com o n.º 2 do

artigo 24.º e al. d do n.º 1 do artigo 25.º do DR 15/2015. 

Ponderação: 

Foi ponderado, mas manteve-se a mesma qualificação, importa referir contudo que a categoria “mãe”

que se pretende para esta área, é a de Espaços Centrais. 

No artigo 8.º deve fazer-se menção à morfotipologia (cfr. ficha 42 do Anexo ao DR 9/2009) evitando-se o uso de

expressões tais como “tipologia vertical”.

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

A exceção prevista n.º 2 do artigo 11.º deve ser concretizada para que da sua aplicação resulte o menor grau de

discricionariedade possível. A mesma observação vale para o disposto no n.º 2 do artigo 17º. 

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

No artigo 16.º em vez de “anexo” deve referir-se “edifício anexo” – cfr. ficha 22 do anexo ao DR 9/2009, de 29.

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

Sugere-se que se clarifique se a área de construção máxima destinada aos edifícios anexos, referida na al. a) do

artigo 16.º, é ou não contabilizada para o índice de utilização do solo máximo admitido na subcategoria de

espaço.

Ponderação: 

Foi reformulado o artigo, de acordo com a sugestão da entidade

No n.º 2 do artigo 27.º sugere-se que se clarifique que são equipamentos de utilização coletiva.

Ponderação: 



Relatório de Ponderação – Conferência Procedimental 

Plano de Urbanização da Área Central de
Valença

14
lugar do plano, gestão do território e cultura Município de Valença

Deve ser lapso, o n.º3 do artigo 27.º é que falava em equipamentos, contudo foi atendida a sugestão

da entidade

Na al. d) do artigo 28.º deve prever-se que é “sem prejuízo do disposto na lei” - (cfr. Regulamento Geral das

Edificações Urbanas).

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

No capítulo I do título IV recomenda-se que se clarifique também que a execução do plano se realiza por meio

de operações urbanísticas (cfr. n.º 3 do artigo 147.º do DL 80/2015, de 14 de maio).

Ponderação: 

Foi reformulado o artigo 38.º do regulamento do Capitulo I do Titulo V e não do IV como referido por

lapso.

Do artigo 35.º deve ser retirada a menção ao índice médio de utilização - cfr. al. a) do n.º 1 do artigo 177.º do

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, substituindo por edificabilidade média.

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

Verifica-se  que  no  regulamento,  mais  concretamente  no  artigo  35.º  (que  versa  sobre  os  mecanismos  de

perequação)  embora  se refira  à  forma do cálculo  do índice medio de  utilização (entenda-se edificabilidade

média) não é feita qualquer menção quanto à cedência média, o que se recomenda que seja colmatado cfr. al. g)

do artigo 99.º do DL 80/2015.

Ponderação: 

Foi ponderado.

No regulamento nada se refere sobre o ruido o que deve ser colmatado, (cfr. n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei

n.º 9/2007, de 17 de Janeiro).

Ponderação: 

Foi ponderado, toda a área do PUACV encontra-se classificada como zona mista e sobre o qual foi

acrescentado um artigo no regulamento. Salienta-se que nesta matéria, será devidamente acautelado

no âmbito da execução do plano, em consonância com o constante no Plano Municipal de Redução

de Ruido.

No regulamento também não é feita qualquer menção à estrutura ecológica (objetivos, identificação e regime) -

cfr. al. b) do artigo 99.º do DL 80/2015 e n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de

agosto, o que deve ser colmatado.
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Ponderação: 

Foi inserido, de acordo com a sugestão da entidade.

No quadro 2 do anexo I não se afiguram corretos os valores indicados (de 16 m e 15, 7 m) para o perfil tipo, o

que deve ser corrigido.

Ponderação: 

Foi reformulado o artigo, de acordo com a sugestão da entidade.

No anexo II, quanto ao estacionamento estabelecido para os empreendimentos turísticos, recomenda-se que se

preveja que os valores indicados são “sem prejuízo do disposto na lei” - cfr. Portaria 327/2008, de 28 de abril, na

redação dada pela Portaria 309/2015, de 25 de setembro.

 

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

Por último, quanto ao n.º 1 do artigo 10.º recomenda-se que primeiro se indique a regra e só depois a exceção.

Para além disso, quanto à redação, é de referir que os verbos devem ser conjugados no presente do indicativo

(o que não acontece, por exemplo, nos artigos 20 a 22.º, 26.º), o que deve ser corrigido. 

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.

1.2. DIREÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO (DGT)

Esta entidade emitiu parecer favorável condicionado à execução de algumas correções.

Na sequência da apreciação efetuada pelas Divisões de Geodesia (DGeod) e de Cartografia (DCart),

sobre documentação em forma to  digital  gravada  em  CD,  fornecido  pela  Câmara  Municipal  de

Valença, relativa ao plano em epígrafe, vimos informar o seguinte:

2- Cartografia

2.1 - A Planta da Situação Existente e a Planta de Infraestruturas não têm as coordenadas implantadas, tal

com é exigido no Decreto Regulamentar referido.

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade.
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2.2  - Nos vários mapas de ruído não é indicado o respetivo produtor, não existe quadrícula implantada e

indicação das respetivas coordenadas; não existe legenda relativa à cartografia de referência tal como o

artigo  7º  do  Decreto  Regulamentar  exige,  bem como não é  indicado  o  valor  da  Precisão  Posicional

Nominal de cada uma dessas saídas gráficas.

Ponderação: 

Alterado de acordo com a sugestão da entidade

2.3  - Na página 8 do ficheiro "Relatorio do  Plano.pdf" refere-se que a cartografia de referência utilizada no

PUACV é à escala 1:10 000 e apresentam-se características que correspondem à cartografia 1:2000, essa

sim homologada em 2012-09-12, pelo que se deverá efetuar a devida correção.

Ponderação: 

De acordo com alínea b) do n.º3 do art.º8 do Regulamento n.º142/2016 de 9 de Fevereiro, a

carta base a utilizar no Plano de urbanização deve satisfazer o seguinte requisito mínimo de

exatidão posicional: maior ou igual a 2m em planimetria e 2 m em altimetria. Por outro lado de

acordo  com  a  aliena  b)  do  n.º2  do  art,º10,  a  escala  mínima  das  plantas  do  Plano  de

Urbanização deverá ser de 1:10 000. Pelo que a utilização de cartografia de base à escala

1:2000 deveu-se ao facto de se dar resposta ao requisito mínimo de exatidão posicional, por

outro lado a sua utilização sendo de uma escala superior permite uma melhor definição nas

plantas do plano tendo sido produzidas a 1: 5000. 

1.3. IP -INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A

Esta entidade emitiu  parecer  favorável  condicionado à proposta do PUACV, sujeito  às seguintes

correções e observações:

6- Análise dos Documentos

Da análise do Regulamento verifica-se que a designação, classificação e a representação das estradas da rede

rodoviária  não estão  de acordo  com o PRN,  nem com a  hierarquia  definida  neste parecer,  e  nem com a

jurisdição/gestão das estradas na zona envolvente do Plano. 

Ponderação: 

Foram  efetuadas  as  devidas  alterações  nomeadamente  no  Titulo  II  (Servidões  e  Restrições  de

Utilidade Publica) do regulamento do plano, conforme a sugestão da entidade.
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Relativamente à EN13-9, esclarece-se que é uma Estrada Nacional Desclassificada, não incluída no PRN, a qual

manter-se-á sob jurisdição da IP até integração na rede municipal, mediante celebração de protocolo entre a IP e

a Câmara Municipal. Salienta-se, todavia que o troço de acesso exclusivo à A3 deverá ser preservado, como

proteção da Autoestrada.

Ponderação: 

Foram consideradas  as  observações  da  entidade  e  efetuadas  as  devidas  alterações  a  nível  do

relatório do plano e da planta de condicionantes.

Quanto aos troços da (EN e EN 101), esclarece-se que foram transferidos para a Câmara Municipal de Valença,

em 11.1.2011 (data de homologação do Protocolo), ao abrigo do artigo 4º, pelo que se encontram sob gestão do

Município.

Ponderação: 

Foram consideradas  as  observações  da  entidade  e  efetuadas  as  devidas  alterações  a  nível  do

relatório do plano e da planta de condicionantes.

No subcapítulo “ 3.6.1 Rede Viaria”, (Pág. 61 do Relatório do Plano), a menção “ (…) das Estradas de Portugal”,

deverá ser substituída por” (…) da IP – Infraestruturas de Portugal, SA. 

Ponderação: 

Foram consideradas  as  observações  da  entidade  e  efetuadas  as  devidas  alterações  a  nível  do

relatório do plano.

Igualmente, o conteúdo da alínea b) Rede Rodoviária referente a infraestruturas, do capítulo 5. Condicionantes,

do Relatório do Plano (pág.71), deverá ser revisto e atualizado de acordo com os comentários referidos sobre o

artigo 5.º do Regulamento. 

Ponderação: 

Foram efetuadas as devidas correções do capítulo indicado no Relatório do Plano de acordo com a

observação da entidade.

Na Planta de Condicionantes, a identificação e a representação das servidões rodoviárias, não estão corretas,

pelo que deverá ser corrigida a legenda e adaptada, de acordo com o exposto nesta análise; a EN13-9 é uma

Estrada Nacional Desclassificada sob jurisdição da IP,S.A, e esta erradamente identificada e representada como

Estrada Nacional Desclassificada sob jurisdição da Câmara Municipal, pelo que deverá ser colmatado; também

os troços das EN13 e E101 são Estradas Nacionais (classificadas pelo PRN) sob gestão da Câmara Municipal

de Valença e estão erradamente representadas como Estradas Nacionais Desclassificadas sob Jurisdição da

Câmara Municipal, pelo que deverá ser retificado; nesta Planta deverá, ser igualmente, ser incorporada, nos

traçados, a designação das estradas de acordo com o PRN.
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Ponderação: 

Foram consideradas  as  observações  da  entidade  e  efetuadas  as  devidas  alterações  a  nível  do

relatório do plano.

Na Planta de Zonamento deverá ser incorporada, nos traçados, a designação das estradas de acordo com o

PRN, o que facilitará a sua identificação, não distinguindo a rede rodoviária sob jurisdição da IP, S.A da rede

viária municipal; a legenda deverá ser reajustada de acordo com o exposto no parecer.

Ponderação: 

Foram consideradas as observações da entidade e efetuadas as devidas alterações na planta de

zonamento

Na Planta de Situação Existente deverá ser incorporada, nos traçados, a designação das estradas de acordo

com o PRN, o que facilitará a sua identificação, e legenda deverá ser reajustada de acordo com o exposto nesta

apreciação.

Ponderação: 

Foram consideradas as observações da entidade e efetuadas as devidas alterações na planta de

situação existente.

Na Planta de Enquadramento a representação gráfica da rede viária e a legenda não estão de acordo com o

PRN, nem com a hierarquia definida neste parecer, uma vez que a EN13-9 é uma Estrada Desclassificada sob

Jurisdição da IP, S.A, está erradamente representada como Estrada Nacional (e não como identificada como

EN13-9), pelo que deverá ser corrigido e a legenda ser readaptada de acordo com os exposto nesta análise.

Ponderação: 

Foram consideradas as observações da entidade e efetuadas as devidas alterações na planta de

enquadramento. Salienta-se que devido a reduzida dimensão da área do PUACV, face à escala desta

planta torna-se difícil a representação gráfica das vias da área de intervenção

8- Ambiente Sonoro

Domínio Rodoviário

Considera-se  que  deverá  ser  considerada  uma  zona  de  proteção  acústica  na  envolvente  da  EN13-9,  via

desclassificada mas ainda sob a jurisdição da IP,S.A, de forma a evitar a ocupação com usos sensíveis ao ruido

de zonas atualmente em situação de incumprimento.

Foi ponderado, será devidamente acautelado no âmbito da execução do plano, em consonância com

o constante no Plano Municipal de Redução de Ruido.
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