Plano de pormenor Ampliação da Zona Industrial de Sabrosa

Relatório plano
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1. INTRODUÇÃO
O Município de Sabrosa tem apresentado, desde há longa data, uma dinâmica
industrial significativa numa economia, baseada num empreendedorismo das suas
gentes e tradições locais, direcionada em grande número para a produção e
exploração vinícola associada à sua transformação e comercialização para fins de
exportação e turismo. Esta situação fez com que, durante muitas décadas, o
desenvolvimento industrial se processasse sem a necessidade de uma intervenção
direta do Município, já que a grande capacidade empreendedora privada foi suficiente
para que o Concelho e as suas empresas crescessem em explorações privadas, sem a
necessidade de implantação de unidades nos parques industriais.
Contudo, o Município de Sabrosa, talvez pela sua forte herança vinícola nunca teve
necessidade de uma estratégia para captar investimento, ao contrário de outros
concelhos, que tiveram o cuidado de, a devido tempo, adquirir solo e disponibilizá-lo a
custos relativamente reduzidos aos investidores e industriais. Este facto tem levado a
que Sabrosa, por incapacidade de competir a este nível, tenha vindo a perder diversos
investimentos, internos e externos, obrigando estes a procurar solos infraestruturados
em concelhos vizinhos.
Nesta lógica e como forma de ultrapassar esta situação, a Autarquia decidiu adquirir
solo contiguo ao já existente, para a ampliação da Área de Acolhimento Empresarial de
Sabrosa, com o objetivo de disponibilizar aos investidores lotes infraestruturados a um
valor concorrencial, captando assim novamente o investimento e retendo as empresas
no Concelho, reduzindo simultaneamente a especulação fundiária e permitindo o
desinflacionar dos preços de venda praticados.
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A Área de Acolhimento Empresarial de Sabrosa – Ampliação da Zona Industrial,
adiante designada por Área de Acolhimento corresponderá à área do presente plano
de pormenor. Este localiza-se na fronteira das freguesias de Sabrosa e Passos, encontrase enquadrado nos objetivos estratégicos para o Município nos próximos anos, que são
o aumento e a atratividade para as empresas e fixá-las no Concelho, aumentar o
emprego, reduzir a especulação fundiária e melhorar a qualidade formal e ambiental
dos espaços de acolhimento das empresas, assim como das áreas rurais de onde estas
se deslocalizam.

2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL
A Área de Acolhimento Empresarial de Sabrosa – ampliação da atual zona industrial
ocupará, na sua forma final, uma área total de 73.311m2, prevendo-se a sua execução
em 2 fases.
A primeira fase terá uma área de 54.165m2 e a segunda, uma área de 19.146m2 e
deverão ser executadas sobre terrenos públicos e privados e sobre vias e infraestruturas
existentes.

Em termos de acessibilidades, a Área de Acolhimento é contígua à atual Zona
Industrial, usufruindo assim das infraestruturas viárias já existentes, minimizando custos
acrescidos à intervenção. Este é servido por vias internas com perfis bastante
desafogados que confrontam já com a área de intervenção da nova ampliação.
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O conjunto industrial é servido pela EN 322, com perfil superior a 8m em toda a sua
extensão e liga a Vila de Sabrosa a Vila Real, mais exatamente ao nó 13 da A24 num
percurso inferior a 10Km.
Atualmente a A24, antiga IP3, é uma via estruturante de elevada importância para a
região de Trás os Monte s e Alto Douro e que efetua praticamente todas as ligações aos
principais eixos que atravessam a região norte e centro, como Chaves/Viseu A24,
Bragança/Porto A4 e Vila Pouca de Aguiar/Póvoa do Varzim A7, Guarda/Aveiro A25
De referir que qualquer uma das vias estruturantes referidas, estão praticamente
ligadas a Norte e Nascente à vizinha Espanha e que a A24 embora com perfil de IP liga
esta região ao centro do país através da IP3 Viseu/Coimbra.
O facto de esta região estar servida de uma via estruturante tão importante como a A4,
permite uma rápida ligação ente a Vila de Sabrosa ao Porto de Leixões num percurso
aproximado de 150Km, ou seja de 1:30h, algo estratégico do ponto de vista da rápida e
mais eficaz expedição de mercadorias, matérias e produtos, e trará benefícios em
termos financeiros às empresas.
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA TERRITORIAL A QUE RESPEITA O PLANO
3.1. CLIMA
O clima da região em que o Concelho se insere é influenciado por fatores regionais e
locais, que salientam a sua posição geográfica na fachada atlântica do Continente
Europeu de conjuntos montanhosos significativos. Climaticamente a Área de
Acolhimento tem um clima temperado mediterrânico, de verão moderadamente
quente, de transição para o clima temperado marítimo, dada a temperatura média
anual de cerca de 13,5ºC e a precipitação anual acumulada superior a 1000 mm.
Devido à sua situação geográfica, as Serras do Marão e Alvão atuam como barreiras
naturais. A Vila tem um clima com alguma continentalidade quando comparada com a
costa ocidental portuguesa: tem um Inverno relativamente prolongado, chegando as
temperaturas ocasionalmente abaixo dos 0 °C; é comum nevar pelo menos uma vez
por ano em cotas acima de 600m. O Verão é moderadamente quente, com
temperaturas máximas elevadas mas noites notavelmente frescas. Por vezes as
diferenças de temperatura são bruscas.
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3.2. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
A Área de Acolhimento localiza-se na província de Trás-os-Montes e em termos de
enquadramento geológico, faz parte da Zona da Galiza Média – Trás-os-Montes. Em
termos de unidades morfoestruturais do território português enquadra-se no maciço
antigo (Maciço Hespérico). Em termos morfológicos o elemento que mais se destaca é
o conjunto de depressões do alinhamento Régua-Verin, de Norte para Sul, sucedem-se
as bacias de Chaves (350m de altitude), Vidago (400m), Pedras Salgadas (600m), Vila
Pouca de Aguiar (700m) e Vila Real (400m). Todas as bacias têm drenagens
independentes. Estas depressões são ladeadas por relevos e escarpas de natureza
variada, por vezes bem demarcadas e retilíneas e outras vezes com quebras
importantes, que parecem divididas em lanços.
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A geomorfologia da região da Vila de Sabrosa é caracterizada pela extensa depressão,
originada por uma fratura tectónica, de direção NNE-SSW, com mais de 500 km de
extensão, que se estende desde o Norte de Espanha até próximo da Nazaré, designada
habitualmente por falha Penacova-Régua-Verin ou por “Falha de Vila Real” (Claverol et
al., 1987).
A interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite permitiu identificar na zona
de falha vários lineamentos que alcançam cerca de 20 a 30 km de extensão, parecendo
corresponder a falhas principais ativas (Baptista, 1998).
A Veiga de Chaves com cerca de 12km de comprimento e 5 km de largura é uma
espécie de “rasgão colossal” no extenso planalto transmontano. É limitada a Este pelo
rebordo da Serra do Brunheiro, que constitui uma vertente (cerca de 400 m de
altitude), por vezes, muito abrupta. Para Oeste sobe-se por degraus sucessivos
separados por falhas subparalelas à Falha de Vila Real, para o planalto do Barroso,
destacando-se em 1º plano a superfície de Sanjurge-Vale de Anta. A Sul, o maciço
granítico de Sta. Bárbara fecha a bacia de Chaves e a Norte passa-se desta para a bacia
de Verin, na Galiza.
A Área de Acolhimento situa-se numa zona de alta amplitude em termos de altitude
620m, apresentando a área onde será implantado uma variação altimétrica de
aproximadamente 10m sendo que as cotas mais elevadas se registam no topo norte,
numa área contígua ao cemitério local já na aproximação ao coletor de abastecimento
de água.
Verifica-se que a sul existem zonas com altimetria mais reduzida e que correspondem
de forma geral ao declive natural da encosta norte do Rio Douro, localizando-se este a
uma distância de cerca de 10 km da àrea de acolhimento, sendo que a diferença de
cotas é tão alta que impede a existência de quaisquer fenómenos associados como as
cheias.
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No que toca aos declives e no seguimento do referido relativamente à altimetria,
observa-se que a área que será afeta à zona industrial se encontra na sua quase
totalidade com declives até aos 10%, existindo apenas uma área a Norte, Nascente que
apresenta inclinações que variam entre os 20 a 25%, mas ainda assim numa extensão
reduzida. Assim, verifica-se que a área afeta à Área de Acolhimento terá que prever
zonas de movimento de terras, sendo que a execução do parque implicará com a
mobilização de algumas quantidades de solo para terraplanagens e uniformização de
cotas, prevendo a execução de escavações ajustando-se o futuro projeto de execução
do parque, o mais possível às cotas do terreno. Como se trata de uma área com
amplitude reduzida, e por se tratar de um ampliação ao já existente parque,
acreditamos que estes movimentos de terra em nada afetarão impactos ambientais,
sobretudo no escoamento das águas superficiais.
A grande diversidade de rochas graníticas que se podem encontrar na região de
Sabrosa permite perceber a diferença dos relevos delas derivadas. Do ponto de vista
morfológico, o granito é uma rocha desconcertante, porque na alteração quer se
comporta como uma rocha dura, quer como uma rocha tenra.
Em termos geológicos os solos afetos a Área de Acolhimento pertencem ao período
Pré-câmbrico e Paleozoico, o qual se caracteriza genericamente por ter solos
compostos, neste caso, por granitos. Contudo, no terreno avista-se um elevado número
de elementos de xisto, devido à aproximação a sul de uma faixa que pertencendo ao
mesmo período é composto por xistos, mármores e quartzitos.
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Genericamente neta zona os solos são classificados como cambissolos, caracterizam-se
de uma maneira geral por serem jovens moderadamente desenvolvidos sobre uma
rocha parental pouco a moderadamente meteorizada, não apresentando quantidades
apreciáveis de argila, matéria orgânica e compostos de alumínio ou ferro. Em Portugal
é o tipo de solo mais representado, dominando nas áreas mais húmidas e de relevo
mais acentuado do norte em que a rocha mãe é granítica e no maciço calcário
estremenho.
Nesta área, não se verifica, a existência de qualquer minério passível de exploração que
inviabilize, condicione ou comprometa a implementação da Área de Acolhimento.
Já no que se refere aos recursos hídricos e de acordo com a Planta de localização de
Carta Militar à escala 1/25000, verifica-se a existência de duas linhas de escorrência, no
extremo Norte e Poente da área do plano, as quais se iniciam a escassos metros,
praticamente na faixa de 100m de gestão de combustíveis que o plano terá de
contemplar, no âmbito do DL n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelos DL n.º
15/2009 e 17/2009 de 14 de janeiro. Os impactes sobre as mesmas serão reduzidos ou
nulos, uma vez que a jusante já está implementada, e em pleno funcionamento, a atual
Zona Industrial da Vila de Sabrosa. As linhas de água de primeira ordem, referidas nas
plantas de condicionantes do PDM, não são efetivamente linhas de água uma vez que
não têm leito definido. Os aterros que já foram realizados nos terrenos a montante já
alteraram a topografia do solo, não se evidenciando nenhum percurso definido para
que a água possa percorrer. Não se verifica no local escoamento à superfície do solo.
Ainda assim, o atual plano deverá garantir uma forma de que estas mantenham o seu
equilíbrio natural através de um sistema de drenagem canalizada. As águas que
possam existir naquela zona deverão ser encaminhadas para as já existentes em
aquedutos conforme se pode verificar na Zona Industrial já loteada e edificada.
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Todas as águas da atual zona Industrial estão a ser encaminhadas para as
infraestruturas municipais de recolha fácil de águas pluviais.

Em termos de águas subterrâneas, não existem na área do plano quaisquer captações
de água quer para consumo público, quer para particulares. O depósito de
abastecimento de água encontra-se a apenas 150m a Norte da área de intervenção,
sendo que já existem infraestruturas a funcionar contiguas à futura ampliação.
A Área de Acolhimento fará o devido encaminhamento dos efluentes gerados para as
redes de drenagem (pluviais e residuais), impedindo a contaminação, quer do solo,
quer dos eventuais aquíferos subterrâneos existentes. Refira-se ainda que o Rio Douro
se encontra a uma distância significativa do parque, distando cerca de 10Km em linha
reta no ponto mais desfavorável.

3.3. VALORES CULTURAIS, PATRIMONIAIS E NATURAIS
Quanto aos valores naturais de relevo, importa referir que a área afeta à Área de
Acolhimento não é abrangida por qualquer zona protegida (Rede Natura 2000), nem
se registam na mesma, espécies ao nível faunístico ou florístico de especial relevo, quer
ao nível da observação direta, quer ao nível das referências bibliográficas para o
Concelho a este nível. Também ao nível do património cultural e patrimonial não se
registam quaisquer valores de relevo, não existindo inclusivamente ao nível
arqueológico qualquer registo da existência de valores nesta área. Contudo, caso tais
valores venham a ser descobertos no âmbito da execução da ampliação do parque, os
mesmos terão a devida salvaguarda, por parte dos serviços de arqueologia do
Município de Sabrosa.
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3.4. OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO
A área poente destinada à Área de Acolhimento encontra-se retalhada por pequenas
explorações de vinícolas. A nascente avistam-se pequenos elementos arbóreos e de
escassa relevância. Nota-se que tem havido intervenções de desflorestação, registandose intervenção humana sobre o território em termos de mobilizações de solos
associadas às sucessivas plantações ou reflorestações.

Trata-se de solos com alguma capacidade agrícola a pequena escala, num contexto
familiar. A instalação do parque numa área como esta pouco impacte apresenta quer
em termos de produtividade agrícola, quer em termos florestais, sobretudo, porque o
Concelho possui grandes áreas de exploração vinícola e florestal.
Quanto à rede viária existente, para além da já referida N322 e as vias internas do
Loteamento Industrial atual, existem ainda outras de perfil mais reduzido já asfaltadas e
infraestruturadas como a localizada a Norte, que liga algumas aldeias localizadas a
poente, atravessa a futura ampliação e segue em direção ao centro da Vila (Rua da
Feira Velha).
Importa ainda realçar a existência de outros caminhos florestais com cerca de 3m de
largura ainda não infraestruturados que garantem o acesso a terrenos existentes, aos
depósitos de abastecimento de água e auxiliam a exploração florestal.
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Em termos de infraestruturas existe a norte temos abastecimento de água, rede de
energia elétrica e rede pluvial. A sul existem para além destas todas as outras
infraestruturas necessárias ao bom desenvolvimento da Área de Acolhimento sem ter
que honorar em demasia as redes principais de abastecimento.

3.5. ESTRUTURA DE ORDENAMENTO E CONDICIONANTES
Em termos de localização e observando a respetiva Planta de Localização e a Imagem
de satélite, verifica-se que a Área de Acolhimento se encontra localizada entre as
freguesias de Sabrosa e Paços, abrange a poente o Complexo Desportivo da Feira
Velha de Sabrosa, o Cemitério e a respetiva Casa Mortuária e a Sul confronta com a
atual Zona Industrial de Sabrosa.
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De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Sabrosa, a
área da objeto de estudo, insere-se em Espaços de Atividades Económicas e em
Espaços de Uso Especial.
Em termos de Classificação Acústica e Estrutura Ecológica Municipal, e observando a
Planta de Ordenamento da mesma, verifica-se que esta se encontra dentro do
perímetro urbano em Zona classificada como Mista.
Observando a Planta de condicionantes, verifica-se que se encontra fora de área afeta
de condicionantes RAN, REN e outras.
No que se refere à Defesa da Floresta Contra Incêndios e observando a Planta de
Condicionantes da mesma, podemos verificar que esta operação urbanística colide em
duas áreas de classificação de risco Alto e Muito Alto. É de salientar que atualmente, a
área de gestão de combustíveis já está em pleno funcionamento e que numa distância
de 100m do plano, fisicamente esta área já não está classificado como tal, o que
minimiza o risco de incêndios.
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3.6. CADASTRO ACTUAL

A área afeta á Área de Acolhimento abrange 2 propriedades privadas, numa extensão
de aproximadamente 11.160m2 e outras pertencentes ao Município e Junta de
Freguesia de Sabrosa, permitindo o faseamento do plano sem comprometer a rápida
execução do mesmo.
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Com uma área de 54.165m2, a 1ª Fase poderá ser executada ficando em espera
algumas áreas remanescentes que deverão ser executadas na fase seguinte.
Com a previsão de aquisição da última propriedade, a 2ª fase com uma área de
19.146m2, poderá também ser executada, rematando o plano com a execução de uma
rotunda

4. PROPOSTA
4.1. OBJETIVOS E PRESSUPOSTOS
À Área de Acolhimento, está associado a um objetivo estratégico a nível municipal,
nomeadamente:
a) Disponibilizar lotes Industriais e/ou Armazéns e Comércio e/ou Serviços á
medida das necessidades locais a preços acessíveis;
b) Melhorar as condições ambientais e urbanísticas nos equipamentos contíguos
ao parque, nomeadamente na criação melhoria de acessos e espaços de
estacionamento e arranjos paisagísticos nas áreas junto ao Cemitério e respetiva
Casa Mortuária e ainda na envolvente ao Complexo Desportivo.
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c) Desinflacionar o mercado fundiário, em termos industriais, no Concelho de
Sabrosa e Concelhos limítrofes.
d) Criar condições favoráveis às empresas locais e à captação de novas empresas
criando investimentos para a região e relançar o dinamismo empresarial local;
e) Reduzir o designado desemprego industrial que tem vindo a surgir na última
década no Concelho de Sabrosa;
f) Criar espaços de vocação industrial devidamente infraestruturados e adaptados
às necessidades atuais;
g) Incentivar a instalação de empresas ambientalmente sustentáveis;
h) Contribuir de forma clara para a economia do conhecimento.
A Área de Acolhimento irá contribuir largamente para a concretização dos objetivos
concelhios enumerados. A deslocalização de unidades industriais das quintas
vinhateiras, apelam a que muito rapidamente se preveja a rápida ocupação do espaço
industrial projetado, querendo o Município torná-lo paralelamente ao Parque Industrial
de Vila Real como um parque de preferência na Regional.

4.2. ESTRUTURA VIÁRIA
Em termos de desenho urbano, a Área de Acolhimento desenvolve-se a partir de uma
via principal Nascente/Poente, criando as principais frentes para os lotes. Esta via
passará a ser o eixo principal da Zona Norte da Área de Acolhimento e terá acesso a
nascente por uma via já infraestruturada que já estava prevista para a futura ampliação
e a poente por uma rotunda que delimitará a Zona Industrial ao edificado da Vila de
Sabrosa.
A norte, aproveitando a via existente já asfaltada e infraestruturada, propõe-se o
melhoramento da mesma com perfil de estacionamento num dos lados, começando a
desenhar os espaços de aparcamento automóvel de apoio ao cemitério.
Contiguo ao cemitério e em direção à via estruturante, idealizou-se um grande espaço
destinado ao aparcamento automóvel.
Genericamente o arruamento principal terá perfil de 19m, 10 de faixa de rodagem com
duplo prolongamento de 2,5m e passeio 2m. Prevê-se ainda a Nascente um espaço
exclusivo para o aparcamento de pesados, resultado de um arranjo paisagístico de
apoio aos utentes do parque.
Separando a zona Norte da zona Sul, idealizou-se um percurso de acesso restrito, que
servirá de corredor de emergência, e servirá de corredor de infraestruturas. Este
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culmina a Poente num bypass que permitirá o acesso aos pavilhões técnicos do
Município.
De Norte a Sul, existirá ainda uma travessia técnica também de acesso restrito com as
mesmas funções.
Ao centro foram-se criando pequenas bolsas de estacionamento, aproveitamento o
sobrante de lotes, organizando assim a infraestrutura viária.

4.3. DIVISÃO PARCELAR E TIPOLOGIA DO EDIFICADO
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Em relação ao tecido edificado, a presente proposta contempla a criação de 38
parcelas sendo que 28 são de caris Industrial e/ou Armazém, 9 de Comércio e/ou
Serviços e 1 de Equipamentos.
Para melhor manuseamento dos pesados desenvolveram-se alguns dos lotes mais
pequenos ligeiramente inclinados em relação ao eixo da via, permitindo a entrada no
edificado sem ter que manobrar o veículo para a faixa de rodagem oposta.
Esta solução viabiliza um maior número de lotes logo na primeira fase, contribuindo
assim a sustentabilidade da sua execução.
As parcelas poderão ser destinadas à Indústria/Armazenagem e Comércio/Serviços e
localizam-se com frente para a via principal, sendo que algumas possam vir a ter duas
frentes, ou seja. Uma para a frente da via principal e outra para as vias periféricas ou
para o corredor de emergência.
Apesar de algumas das unidades se desenvolverem de forma isolada, admite-se a
eventual agregação das mesmas, caso necessitem de maior área, criando assim uma
maior flexibilidade na ocupação do espaço, podendo igualmente suceder o inverso,
com a constituição numa parcela de uma propriedade horizontal.

4.4. ESPAÇOS PÚBLICOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA E ÁREAS DE PROTEÇÃO
No que concerne ao espaço público e áreas verdes, importa referir que se preveem
várias áreas que consideramos suficientes para o conjunto urbanístico, nomeadamente
a nascente junto ao aparcamento de pesados, assim como a poente na envolvente aos
equipamentos de utilização coletiva existentes.
É de referir ainda que na Área de Acolhimento prevê-se a plantação de um grande
alinhamento de árvores idênticas às já existentes principalmente nos intervalos entre
estacionamentos.

4.5. PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Relativamente aos parâmetros urbanísticos do plano, apresentam-se de seguida as
tabelas com o resumo dos mesmos, assim como das áreas de cedência e o quadro de
parcelas finais.
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Importa realçar que o plano apresenta um polígono de implantação igual ao de
construção aconselhável para a harmonia da Zona Industrial. É importante que as
empresas salvaguardem dentro dos lotes áreas destinadas a apoio técnico (eventuais
depósito de gás, postos de transformação, depósito de matéria ou produtos acabados,
estacionamento ligeiros e pesados, espaços de circulação e manobras, zonas verdes
e/ou não impermeabilizados, entre outras), pelo que as áreas apresentadas como
aconselháveis podem tornar-se extremamente pequenas.
Em todos os lotes o segundo piso admissível traduz-se no aproveitamento de volume
de construção não necessário à nave industrial (cujo pé direito é normalmente duplo).
Este deverá ficar destinado a áreas técnicas de apoio à gestão da empresa

Em relação às áreas dos Espaços Verdes e de Utilização Coletiva, verificamos que o
plano excede a área da portaria nº 216-B/2008 em 1057m2. O cálculo efetuado para a
obtenção desta área corresponde ao somatório de todas as Zonas Verdes (ZV)
acrescidas das Zonas Verdes correspondentes aos espaços para Equipamentos de
Utilização Coletiva.
Em relação às Áreas dos Equipamentos de Utilização Coletiva, verificamos um pequeno
défice de 75m2 do plano relativamente ao previsto na portaria nº 216-B/2008. Não
consideramos relevante este défice uma vez que se trata de um plano de pormenor
para uma zona empresarial inserida numa zona com equipamentos de utilização
coletiva já existentes.
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4.6. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
A nova área de acolhimento empresarial implanta-se no limite das freguesias
de Sabrosa e de Passos, tal como sugere a designação, é contígua à Zona
Industrial existente, e confronta com esta a poente, a norte e nascente pela
EM1262-3, e a sul com via estruturante de acesso à atual Zona Industrial.
Analisadas as condições de trânsito na envolvente direta à área de estudo,
sendo avaliadas qualitativa e quantitativamente as atuais circunstâncias e em
diferentes horários, foi possível determinar que o tráfego é reduzido e sem
qualquer registo de atrasos na circulação de veículos, sendo que a procura de
lugares de estacionamento nunca superou a oferta, pelo que se conclui que a
capacidade de aparcamento é bastante superior às necessidades.
4.6.1. Necessidades regulamentares de estacionamento
O Regulamento do Plano Diretor Municipal de Sabrosa determina os seguintes
parâmetros de estacionamento:

“a) Habitação: um lugar de estacionamento por cada fogo a criar ou por cada
120 m2 de área de construção destinada àquele fim ou, no caso de moradias
unifamiliares, por cada 200 m2 de área de construção;
b) Comércio e serviços: um lugar de estacionamento por cada 100 m2 de área
de construção, com um mínimo de um lugar de estacionamento por cada
unidade funcional autónoma de comércio ou serviço;
c) Salas de espetáculos, recintos desportivos e outros locais de reuniões,
nomeadamente com uso de culto: 1 lugar de estacionamento por cada 20
lugares de lotação;
d) Empreendimentos turísticos:
i) Estabelecimentos hoteleiros de 4 ou mais estrelas — garagem ou parque de
estacionamento

com

capacidade

para

um

número

de

veículos

correspondentes a 25 % das unidades de alojamento;
ii) Estabelecimentos hoteleiros de 1 a 3 estrelas — garagem ou parque de
estacionamento com capacidade para um número de veículos correspondente
a 20 % das unidades de alojamento do estabelecimento;
iii) Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural e Turismo de Habitação —
garagem ou parque de estacionamento com capacidade para um número de
veículos correspondente a 20 % das unidades de alojamento do
estabelecimento;
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e) Estabelecimentos de restauração e ou bebidas: um lugar de estacionamento
por cada 50 m2 de área de construção, com um mínimo de um lugar de
estacionamento por cada unidade funcional autónoma;
f) Indústria e ou armazéns: um lugar de estacionamento por cada unidade
funcional autónoma ou por cada 100 m2 de área de construção.”
Com base nos parâmetros estabelecidos e considerando os números 5 e 6, do artigo
17.º referido Regulamento do Plano Diretor Municipal, apresentam-se a seguir as
tabelas de cálculo, fundamentais à apresentação de uma solução integrada de
estacionamento que satisfaça as necessidades de estacionamento mínimo público, para
o efeito acresce 20% de lugares ao mínimo admissível para as carências próprias dos
lotes.

Quadro A – Necessidades de aparcamento gerais -veículos ligeiros – n.º de lugares
Uso

Comércio/

Área de
construção

Índice de
lugares no
interior do
lote

Necessidades
Regulamentares
interior do lote

Índice de
estacionamento
público

Necessidades
Regulamentares

Subtotal

2514m2

1/100m2

25

20%

5

30

36213m2

1/100m2

362

20%

72

434

2

20%

público

serviços
Indústria/
armazém
Equipamento

160m2

Subtotal

389

Subtotal

77

2
Total

466

Quadro B - Cálculo da necessidade de estacionamento público - veículos ligeiros - por
área/m2
Uso

N.º de lugares
Regulamentares
público

Área de lugares de estacionamento ligeiros em
espaço público, 12m2/ lugar, (cf. Quadro II da
Portaria nº216-B/2008)

Subtotal

Comércio/serviços

5

60

60m2

Indústria/armazém

72

864

864m2

-

-

Equipamento

Total

924m2
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Quadro C – Necessidades de aparcamento gerais- veículos pesados – n.º de lugares
Uso

Comércio/

Área de
construção

Índice de
lugares
pesados
no interior
do lote

Necessidades
Regulamentares
interior do lote
(cf. Portaria
nº216-B/2008)

Índice de
estacionamento
público

Necessidades
Regulamentares

2514m2

1/200m2

13

20%

3

16

36213m2

1/500m2

72

20%

14

86

160m2

-

0

-

-

-

Subtotal

público

serviços
Indústria/
armazém
Equipamento

Total

102

Quadro D - Cálculo da necessidade de estacionamento público - veículos pesados -por
área/m2
Uso

N.º de lugares
Regulamentares
público

Área de lugares de estacionamento ligeiros em
espaço público, 75m2/ lugar, (cf. Quadro II da
Portaria nº216-B/2008)

Subtotal

Comércio/serviços

3

225

225m2

Indústria/armazé
m

14

1050

1050m2

-

-

-

Equipamento

Total

1275m2

Da aplicação dos índices fixados pelo PDM de Sabrosa em conjugação com as
definições constantes da Portaria n. º216-B/2008, na parte correspondente ao
aparcamento para pesados, uma vez que não se encontra definido em PDM,
verificamos que serão necessários 924m2 de estacionamento para ligeiros em espaço
público, a que correspondem 77 lugares, e 1275m2 de área para estacionamento para
pesados, permitindo aparcar 17 viaturas, ou seja, uma área total de 2199 m2.
O projeto prevê uma área de 5068m2 destinada a estacionamento público, distribuídos
ao longo da via que estrutura toda a malha urbana da área de acolhimento
empresarial, bem como em pequenas bolsas de estacionamento criadas para o efeito,
sendo aquela área bastante maior do que o valor mínimo calculado, em suma,
considera-se deste modo que a proposta garante a integração de lugares de
estacionamento público em número superior ao mínimo admissível.
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4.7. INFRA-ESTRUTURAS
Como já foi referido anteriormente a Área de Acolhimento dispõe na sua aproximação
de todas as redes de infraestruturas necessárias ao bom funcionamento da zona
industrial:
•

Rede de Abastecimento de Água;

•

Rede de Águas Residuais Domésticas;

•

Rede de Águas Pluviais;

•

Rede de Rega e Incêndio;

•

Rede de Iluminação Pública;

•

Rede de Distribuição Elétrica – Rede de Média e Baixa Tensão;

•

Rede de Telecomunicações (ITUR);

•

Rede de Gás.

Todas estas infraestruturas serão devidamente desenvolvidas e estudadas de forma
pormenorizada em fase de projeto de execução, apresentando-se apenas no plano o
traçado indicativo das mesmas.
a) Rede de Média Tensão, Baixa Tensão, Iluminação Pública e Telecomunicações
O fornecimento de energia elétrica à área de intervenção é efetuado em média tensão,
cuja proveniência é predeterminada pela EDP em função da rede existente. Prevê-se
fazer a alimentação a partir do ramal da Zona Industrial, em ramal misto, com rede
aérea até ao início da nova ampliação, apoio fim-de-linha, seccionador e descida para
cabo subterrâneo até ao P.T. mais próximo.
Prevendo-se uma potência elétrica de 50 KVA por lote, ≥350m2 e de 20.7KVA para
lotes <350m2, abastecimento em baixa tensão, propõe-se a instalação de um poste de
transformação de 630 KVA, a implantar de forma a possibilitar uma homogénea
distribuição aos centros de carga. Em termos de infraestrutura prevê-se a instalação de
três tubos de Ø 160mm, para a média tensão cabos LSVAV e LVAV para rede de baixa
tensão.
Para as empresas que necessitem de maior potência elétrica que a prevista em BT, o seu
abastecimento será em média tensão.
No que se refere à rede de iluminação pública, esta encontra-se prevista de modo a
abranger todos os arruamentos e espaços públicos projetados pelo plano propondo-se
em termos de infraestrutura um tubo de Ø 63mm. De referir que em termos de
iluminação pública, se prevê a utilização futura de painéis fotovoltaicos para geração
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de energia nas luminárias a instalar no espaço público, como forma de tornar mais eco
eficiente a gestão energética da área abrangida pela zona industrial.
Relativamente à rede de telecomunicações prevê-se a instalação desta infraestrutura
através de 3 tubos de Ø 110mm + tritubo em todos os arruamentos propostos, de
modo a que esta seja acessível por todas as futuras parcelas. A tubagem a instalar
destina-se à passagem de todas as redes de telecomunicações incluindo fibra ótica.
Para todas as infraestruturas estão previstas caixas de visita de 50m em 50m bem como
as travessias necessárias, quer em termos da área a servir atualmente, quer em termos
de eventuais expansões da zona industrial que venham a ocorrer. Em termos de
execução, é ainda de referir que as mesmas serão efetuadas sob o passeio, e em
tubagem enterrada, de modo a permitir um mais fácil acesso à mesma, bem como uma
maior eficiência em termos de manutenção e segurança.
b) Rede de Abastecimento de Água, Rede Pluviais e Rede Rega / Incêndio (Rede
Secundária)
Como já existe rede de abastecimento de água na periferia da área do plano, esta será
efetuada a partir do ponto mais próximo, a Norte Poente junto ao Cemitério. A conduta
de distribuição existente é abastecida pelos depósitos municipais que se encontram a
menos de 200m da área de intervenção. A área será abastecida a partir deste ponto de
forma a não ser necessário substituir a rede existente. Pela aproximação aos depósitos,
acreditamos que não haja insuficiência de pressão, mas salvaguarda-se a necessidade
de execução de um reservatório elevado ou uma estação de pressurização caso a
pressão não se verifique.
Prevê-se a implantação de rede em todos os arruamentos propostos e que constituem
frente de construção para as novas parcelas. Encontra-se igualmente prevista a rede de
rega e incêndio, as quais funcionarão em estrita ligação com a rede de abastecimento
de água.
As águas pluviais serão encaminhadas, naturalmente, para a linha de água existente
que apresenta capacidade de as receber a jusante da Zona Industrial atual.

c) Rede de Águas Residuais Domésticas
A rede de saneamento já existente na Zona Industrial existente, desta forma, e em
função da topografia do terreno, a rede proposta efetuará a recolha dos efluentes, de
forma gravítica.
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d) Rede de Gás
O abastecimento de gás será efetuado a partir do prolongamento da conduta de
distribuição de existente na Zona Industrial existente. As condutas irão estar
implantadas no arruamento principal, sendo a partir daí que se fará a distribuição
secundária, embora não seja possível desde já definir quais as empresas que
necessitaram de rede de gás, pois a maioria destas não utiliza esta forma de energia.
Desta forma, e com as infraestruturas em causa, o parque será capaz de responder a
todas as necessidades das empresas em termos de funcionamento, sendo que é
importante realçar a preocupação existente no que diz respeito à criação de sistemas
que sejam eco sustentáveis, e que serão desenvolvidos em pormenor na fase de projeto
de execução da área do plano, indo de encontro aquelas que são algumas das
principais preocupações do Município e das empresas em Sabrosa.

4.8. PEREQUAÇÃO
O Município assume a iniciativa total de execução do plano assim como todos os
encargos associados, nomeadamente, elaboração do projeto de execução do parque,
execução das infraestruturas, equipamentos e espaços públicos, operações urbanísticas
associadas à consolidação dos efeitos registais das novas parcelas criadas, bem como as
despesas associadas à manutenção e limpeza das Áreas Verdes de Proteção.
A Área de Acolhimento Empresarial de Sabrosa – ampliação da atual zona industrial
encontra-se distribuída em área pertencente ao Município de Sabrosa, abrangendo
também uma propriedade privada (ID11) devendo ser objeto de perequação,
conforme documento que se junta em anexo.
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5. PROGRAMA DE EXECUÇÃO E DE INVESTIMENTOS
Definidas as tendências de transformação do território em causa, presentes na Planta
de Implantação, Relatório (descrição da proposta) e Regulamento do Plano, e assumida
a iniciativa da execução do Plano pelo Município de Sabrosa, cabe a esta Autarquia
desenvolver e desencadear todo o processo de negociação necessário à execução das
infraestruturas e espaços verdes. Nos quadros seguintes estão especificadas as ações e
prioridades a desenvolver para a execução do Plano, assim como a estimativa
orçamental, a qual poderá ser alvo de ligeiras alterações aquando da elaboração dos
projetos de execução necessários.
Para a concretização das ações e obras previstas definiu-se um horizonte temporal de 5
anos, sendo que o primeiro será maioritariamente afeto à realização dos projetos de
execução das infraestruturas, prevendo-se que no final do primeiro ano se iniciem as
obras de execução correspondentes aos principais arruamentos de acesso às futuras
parcelas.
A execução das obras previstas serão realizadas pelo Município recorrendo quer a
meios financeiros próprios, incluindo os provenientes da venda de lotes e a meios
financeiros resultantes dos fundos comunitários.
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Junta-se em anexo o cronograma financeiro.

6. SÍNTESE
O Plano de Pormenor da Área de Acolhimento apresenta-se como uma ferramenta
fundamental para a correta estruturação do território municipal, no que toca à
ocupação de Industria/Armazém e Comércio/Serviços.
Este parque permitirá não só a criação de novas dinâmicas de âmbito empresarial e
social, como terá um impacto significativo do ponto de vista urbanístico-ambiental, com
a deslocalização de um conjunto significativo de indústrias localizadas nas áreas rurais
para esta área, melhorando a qualidade ambiental e a vida dos locais de onde se
encontravam instaladas e, cumulativamente, dando origem a intervenções paisagísticas
mais cuidadas e compatíveis com o desenho natural dos socalcos turísticos do Douro
Vinhateiro.
Por outro lado, as regras a que este espaço está sujeito permitirão ter em atenção aos
novos paradigmas do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, com reduções de
consumos energéticos e poupanças nos consumos de água, algo fundamental nos dias
de hoje e que deve ser replicado no território nacional.
É ainda importante perceber que pela sua localização geográfica este parque permitirá
também a criação de novas sinergias nos aglomerados interiores do Concelho,
sobretudo dos que se situam mais perto deste, não apenas em termos de criação de
novos alojamentos e de abertura de novos espaços comerciais de apoio à população.
No fundo, este é um projeto estratégico e estruturante para o Concelho e fundamental
para a criação de uma dinâmica socioeconómica e ambiental sustentada para as
próximas décadas.
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