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PREÂMBULO 

 

Arcos de Valdevez é um concelho de interior que sofre os problemas típicos dos concelhos 

afastados do litoral e dos grandes centros urbanos, designadamente o isolamento, a perda 

e envelhecimento populacional e a diminuição de actividades geradoras de emprego e de 

riqueza.  

 

Este Município dispôs-se a contrariar esta tendência e desde há alguns anos que tem vindo 

a promover investimentos significativos no sentido de criar condições para a fixação de 

novos residentes e de incentivo a novos investimentos, que criem oportunidades de 

emprego e mais valias para o concelho. 

 

As acessibilidades ao concelho mudaram de forma radical nos últimos tempos, 

designadamente com a conclusão do IC28, com ligação directa à A3 e ao IC1, diminuindo 

exponencialmente o tempo de ligação aos grandes centros e dando uma visibilidade sem 

precedentes a toda esta zona. Entretanto, nos últimos anos, o município fez um esforço 

extraordinário no domínio do melhoramento e construção de acessibilidades e de infra-

estruturas. Estão pavimentados mais de 750 km de estradas e caminhos municipais, que 

garantem acesso em boas condições a todos os aglomerados do concelho.  

 

O concelho passou também a estar servido de abastecimento de água, tendo sido 

construídos 400 km de rede para o efeito. Em termos de saneamento público está 

construída uma rede que tem alargado em mancha a partir da Sede de Concelho e em 

outros aglomerados concentrados 
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Ao nível dos equipamentos de natureza social e colectiva foi feito um trabalho notável por 

parte do município, tendo uma cobertura praticamente global das necessidades mais 

evidentes, designadamente ao nível assistencial, desportivo e recreativo. 

 

De acordo com as orientações do Plano Estratégico, o Município investiu particularmente 

na sede do concelho, na perspectiva de criação de uma clara centralidade, requalificando 

as áreas urbanas históricas e ribeirinhas e criando equipamentos de importância 

polarizadora, como são os casos da Casa das Artes/Biblioteca, do Centro de Formação e 

Exposições, do Complexo Desportivo que inclui um Estádio de Râguebi, de Futebol e de 

Atletismo e uma Piscina Coberta de ondas, de natação e de competição, entre outros. Uma 

curta visita à Vila de Arcos de Valdevez é suficiente para concluir da elevada qualidade 

estética, funcional, paisagística e ambiental, que oferece a quem escolha este local para 

residir. 

 

Ao nível da criação de emprego, o Município desenvolveu investimentos consideráveis na 

criação de Áreas Industriais e de Parques Empresariais, mercê de uma política promocional 

agressiva que se revelou um sucesso, tendo atraído empresas de tecnologia qualificada, 

que praticamente esgotaram os lotes disponíveis e criaram cerca de 2500 novos 

empregos, ajudando a fixar a população mais jovem. É um dado que justifica esse tipo de 

aposta no futuro, ou seja na criação de mais espaços empresariais, eventualmente 

dirigidos para unidades de ocupação extensiva, que não causem prejuízos ambientais e 

preferentemente orientadas para a transformação de produtos endógenos.   

 

Outro aspecto a considerar é o facto de sensivelmente 1/3 do concelho estar integrado no 

Parque Nacional da Peneda-Gerês, o que tem obrigado o Município a articular estratégias 

com esta entidade, no sentido de preservar e potenciar este enorme recurso ao serviço da 

criação de riqueza, sobretudo na vertente do turismo natureza. 
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O turismo aparece como um forte meio de atrair população ao concelho, mesmo com 

carácter flutuante. Para isso, o Município aposta claramente na criação de condições para 

o aparecimento da 2ª residência, de férias ou de alojamento turístico, que possa  

Gerar novas dinâmicas de fixação e de criação de riqueza, mantendo obviamente a 

preocupação de não agredir a paisagem. 

 

É portanto nesta perspectiva de inversão das tendências negativas verificadas, tendo por 

base o aproveitamento de infra-estruturas executadas ao longo destes anos e acreditando 

nas potencialidades de um concelho, que tem para oferecer elevada qualidade ambiental e 

paisagística, a par de outros produtos específicos, que se pretendem alterar alguns usos e 

perímetros estabelecidos de ocupação do território.   
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1. FUNDAMENTAÇÃO DA REVISÃO 

 

1.1 A revisão do PDM – o imperativo de actualização 

 

O Plano Director publicado em 25 de Julho de 1995 é um documento claramente 

desactualizado e que apresenta incorrecções que dificultam o próprio processo de gestão 

urbanística corrente. Esse simples facto seria suficiente para justificar a respectiva revisão, no 

entanto a este somam-se outros que passam pela necessidade de ajustar estratégias de 

crescimento e de criar condições de desenvolvimento e de atracção ao investimento e à 

fixação populacional. 

 

As incorrecções mais gravosas resultam fundamentalmente da contingência do Plano estar 

representado em cartografia analógica, datada de 1978, que cobre apenas parte do concelho. 

O resto do concelho foi representado em orto-fotomapas, de leitura muito difícil e imprecisa. A 

sobreposição desta nova cartografia actualizada com o PDM eficaz permite confirmar 

designadamente a falha de representação de inúmeras construções e conjuntos urbanos 

existentes.  

 

Em face desta situação, a Câmara Municipal mandou elaborar uma cartografia actualizada de 

base digital que serve de base à actual proposta de revisão e na qual foi representado o PDM 

eficaz.  

 

A elaboração recente de alguns Planos de Pormenor e de Urbanização concorrem também 

para a desactualização do PDM uma vez que alteram disposições do PDM, designadamente 

através de desafectações e alterações de uso. 

 

O mesmo se passa relativamente aos traçados das vias de interesse regional ou sub-regional, 

que atravessam o concelho e cujos traçados divergem dos espaços canal inicialmente 

estabelecidos e consignados no PDM. 
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No seguimento da elaboração da nova cartografia digital actualizada, a Câmara Municipal 

deliberou em 25 de Outubro de 1999 mandar elaborar a revisão do PDM em vigor. 

 

 

1.2 Resultados do inquérito público 

 

Nos termos da legislação em vigor à data, designadamente ao abrigo do disposto no Artº 77º 

do Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro, a Câmara Municipal procedeu à recolha de 

sugestões de particulares e das Juntas de Freguesia para que pudessem ser analisadas e 

avaliadas no âmbito da revisão do Plano. 

 

O resultado deste inquérito veio confirmar a razão da Revisão, tendo surpreendido pela 

adesão e pelo elevado número de reclamações. A generalidade destas incide na criação de 

capacidade construtiva, sobretudo ao longo da EN 101 e da EN 202, nos vales do Rio Vez e na 

margem direita do Rio Lima, justamente na área geográfica que corresponde às 7 freguesias 

onde se verifica acréscimo populacional significativo: Aguiã, Ázere, Arcos S. Salvador, Vila 

Fonche, Guilhadezes, Paço e Jolda S. Paio. 

 

No total foram tratadas 2505 reclamações, das quais 623 incidiam em áreas de RAN, 499 em 

áreas de REN, 834 em áreas de REN e de RAN e as restantes 549 inseridas noutros espaços 

ou situações. 

 

 

2. Síntese final e justificação da proposta 

 

A análise da evolução sócio-económica recente permite retirar algumas conclusões e 

fundamenta as opções estratégicas da revisão do PDM, que se passam a sintetizar: 
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 - A melhoria global da qualidade de vida 

Os dados disponíveis revelam uma assinalável tendência de melhoria dos principais 

indicadores de qualidade de vida, ligados por exemplo à caracterização da população ou da 

habitação, aos serviços prestados pela quantidade como pela qualidade, como a adução de 

água, o tratamento de lixos domésticos e de águas residuais, ou outros ligados à riqueza e ao 

consumo (ainda que possam permanecer em níveis bastante inferiores aos de áreas urbanas 

mais dinâmicas). 

 

 - O aumento do efeito aglomeração 

Os indicadores apontam para o aumento do peso relativo do aglomerado sede de município, 

permitindo concentrar espacialmente o parque imobiliário, a prestação de serviços e o 

fornecimento de bens. Simultaneamente, prolongando o domínio da moradia unifamiliar, uma 

parte muito significativa dos edifícios continua a acolher apenas um único alojamento. 

 

 - O despovoamento e envelhecimento 

Continua presente a tendência para a diminuição da população em termos globais ao nível do 

concelho, não obstante o crescimento verificado nas freguesias envolventes à sede do 

concelho. O envelhecimento é também particularmente evidente e os dados continuam a 

evidenciar a tendência desenhada desde os dois últimos recenseamentos. 

 

 - O aumento das «preocupações» e das iniciativas de valorização do património. O 

património, natural e construído, tem sido elevado à condição de elemento focalizador de 

muitas das intervenções sobre o território, constituindo uma das mais evidentes 

potencialidades do concelho. 

  

 - O declínio da agricultura e promoção da ruralidade 

O recenseamento de 1991 dava como maioritária a população activa com actividade agrícola, 

que representava 52,3% do total. Os valores absolutos e percentuais decresceram 

significativamente desde então, o que se terá prolongado na última década (que o censo 2001 

se encarregará de confirmar, ao que se crê). 
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 - A melhoria da acessibilidade 

A acessibilidade, constituindo uma das componentes que contribui para a qualidade de vida, 

pelo aumento da taxa de motorização ou pela diminuição da distância tempo entre localidades, 

justifica uma referência autónoma, na medida em que permite aumentar a capacidade de 

atracção sobre um número mais amplo de potenciais visitantes bem como aumentar as 

oportunidades de negócio ou, ao invés, favorecer a deslocação para o exterior, na migração 

e/ou aquisição de bens e serviços. 

 

 - O reforço da qualidade urbana 

O desenho e revestimento dos espaços públicos, a iluminação e ajardinamento, o 

ordenamento e gestão da circulação, assim como o reforço dos equipamentos associados ao 

lazer, à cultura, ao desporto e ao turismo, entre outros, traduzem uma muito significativa 

melhoria dos níveis de urbanidade. Neste processo, muito acentuado nos últimos anos, o 

município em geral e a vila sede em particular, tornaram-se significativamente mais atractivos, 

quer ao turismo, quer à fixação da população local. 

 

 - O aumento das expectativas 

A acompanhar o aumento dos níveis de qualidade de vida, verifica-se que um número 

crescente de residentes – a que se somam, com peso significativo nesta dimensão, os 

visitantes esporádicos – mantém reforçadas expectativas nas diversas dimensões que, de 

alguma forma, se associam à qualidade de vida e à competitividade de base territorial.  

 
 

2.1 Um final de século marcado por importantes mudanças 

 

No cruzamento do factor tempo com a dimensão espacial, feito de forma a avaliar a 

intensidade e o sentido das mudanças verificadas no território municipal de Arcos de 

Valdevez, talvez que os principais aspectos se possam estruturar em jeito de conclusão, de 

acordo com as grandes linhas que ficaram já expressas anteriormente nos Estudos de 

Caracterização Territorial: 
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1.Prolongamento do declínio e concentração da população e das actividades 

O total de habitantes diminuiu, em especial nas freguesias mais afastadas das principias 

vias de comunicação e da sede do concelho; pelo contrário, reforça-se significativamente a 

concentração de pessoas, construções e estabelecimentos económicos no Baixo Vez, na 

parte do concelho constituída pelas freguesias da parte meridional, mais próximas da Vila 

de Arcos de Valdevez e da Vila de Ponte da Barca, as quais possuem uma acessibilidade 

regional facilitada pela proximidade da E.N. 101 (Braga-Monção) e, através das suas 

perpendiculares, pelo Vale do Lima, com a A3 (Porto-Valença). 

 

2. Reforçada heterogeneidade paisagística, urbanística e socio-económica 

A distinção e tensão entre o interior de montanha e o vale mantém-se e renova-se todos 

os dias, numa articulação cada vez mais dependente do papel jogado pela sede municipal 

e com um conjunto de situações intermédias, de compromisso. A intervenção na rede 

viária e nos equipamentos públicos são fundamentais para fixar a maior altitude uma 

população cada vez mais dependente das pensões de reforma, no complemento à 

actividade agro-pastoril. Em oposição, alastra-se a partir da vila e do trecho final do vale 

do Vez, uma dispersão do povoamento associada a uma urbanidade que se afirma cada 

vez mais, nas formas, nas funções, como no estilo de vida. 

 

3. Ruralidade em perda e indústria e terciário em crescendo 

Em contraponto com a expansão das áreas de pastagem na montanha, os campos 

agrícolas vão deixando de ser cultivados, ficando abandonados sobretudo os mais 

periféricos (situados a maior altitude e mais afastados das estradas), muito embora 

também noutras situações, mesmo em pleno leito de cheio do Vez, seja possível observar 

sinais de inactividade em antigos espaços cultivados. Como causa e consequência de uma 

desvalorização da agricultura, tanto económica como social, e de um envelhecimento e 

progressivo despovoamento do espaço rural, a população e a economia municipal inicia 

um processo de terciarização, com uma significativa presença dos serviços administrativos, 
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uma exígua dimensão da generalidade das empresas e, relativamente à mão-de-obra, uma 

reduzida qualificação e baixo nível salarial da larga maioria. 

Com a política municipal de criação de áreas industriais assiste-se à criação de emprego 

(1.650 novos postos de trabalho) e a uma fixação de população nessas zonas. 

 

4. Uma intensa vontade modernizadora e rubanizadora 

Maugrado os sinais aparentemente pouco positivos, importa não esquecer que se verificou 

um aumento notável das condições de vida ao longo da última década. Desde logo, por via 

da importante melhoria nas infraestruturas e equipamentos públicos beneficiados/as ou 

construídos por todo o município. Depois, porque o aumento do poder de compra e das 

exigências de conforto, a par da adopção de novos referenciais de comportamento 

aquisitivo e socio-cultural (designadamente face à residência), leva a uma mudança de 

residência por parte de muitos e à pretensão construtiva de tantos outros, o que ajuda a 

explicar, em parte, o surto urbanístico verificado e a notável quantidade de pretensões de 

urbanização que o PDM de 1995 não enquadra.  

 

 

3.2. A cartografia e os desajustes no PDM de 1995 

 

Como o próprio Plano reconhecia, em nota prévia ao relatório “...a inexistência duma 

cartografia actualizada e que cobrisse integralmente o território, veio a dificultar 

inesperadamente a tarefa da equipa que esteve envolvida em todo o processo”. 

 

Para ultrapassar dificuldade de tal monta e face à obrigatoriedade da Câmara possuir 

Plano Director Municipal eficaz, procurou-se, recorrendo a ortofotomapas, fazer “...o 

aferimento que permitiu a representação gráfica actualizada numa base desactualizada”. 

Ou seja, como expressamente se reconhece, para um município de considerável extensão 

(o maior de todo o Minho, com 44.589km2), grande complexidade (face à coexistência de 

situações urbanísticas e económicas de estagnação, consolidação e crescimento) e a viver 
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um conjunto de significativas alterações (designadamente por via da modernização 

induzida pela integração de Portugal na União Europeia), as bases cartográficas eram 

visivelmente inadequadas e ultrapassadas, traduzindo uma realidade que tinha pouco 

aderência ao território de então.  

 

O recurso a ortofotomapas, a que se alude, não permitirá o rigor desejado, tampouco 

conseguido por via das diversas visitas que na altura se efectuaram a alguns dos locais 

mais problemáticos. 

 

Do que fica exposto se infere facilmente da falta de precisão de alguma informação e, 

especialmente, dos limites que são traçados, desde logo, dos que marcam a fronteira, já 

de si tão naturalmente difícil de marcar, entre espaço urbanizado, a urbanizar e não 

urbanizável.  

 

 

3.3. O povoamento disperso existe e tem-se expandido 

 

Actualmente, em Portugal como de forma ainda mais marcada em países do Norte e 

Centro Europeu (para não falar no caso norte-americano), considera-se que a maior parte 

do espaço urbanizado, visto em oposição a áreas agrícolas e avaliado em termos de 

superfície ocupada, está radicado no exterior do tecido urbano consolidado, constituído 

pelas cidades e outros aglomerados urbanos de elevada densidade de ocupação e história 

relativamente longa. Se a avaliação se fizer tendo em atenção o total de residentes, notar-

se-á igualmente que um importante (e crescente) número de pessoas, têm a sua 

residência e em cada vez maior número de casos o trabalho e o lugar de compras e 

aquisição de serviços igualmente no exterior dos aglomerados urbanos principais. 

 

De facto, como diversos outros autores e urbanistas já notaram, em Portugal, a expansão 

urbana mais recente (sobretudo a partir do surto suburbanizador dos anos 80), fez-se 
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essencialmente em espaços envolventes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e num 

território crescentemente urbano, mas fundamentalmente disperso, ao longo do litoral, de 

Barcelos a Setúbal e ao longo da costa algarvia (para não lembrar um outro caso, 

paradigmático, como o é o do Funchal na Ilha da Madeira). 

 

Neste contexto, o Noroeste preenche um espaço muito especial, na medida em que a sua 

dispersão pode ser vista como culturalmente estruturada, na resposta a um processo de 

sedimentação de raízes históricas profundas.  

 

Como muitos registaram, a paisagem minhota é também o resultado de um processo de 

desenvolvimento rural fomentado pela romanização (por oposição e complemento ao 

povoamento castrejo), enquanto a Sul, os elementos culturais do Norte de África são mais 

evidentes e a conquista fez-se com lugar à criação de reguengos e outras vastas 

propriedades senhoriais (em muitos casos de domínio religioso).  

 

A particularidade do Noroeste no quadro nacional, que se verifica na paisagem, na 

economia, na cultura, no estilo de vida e até na forma de ser e estar, terá igualmente 

ligações às características de natureza climática e geomorfológica que, ainda hoje, 

contribuem para a compreensão da geografia minhota. 

 

 

3.4 O disperso não “encaixa” no normativo urbanístico 

 

Apesar da sua reconhecida heterogeneidade e da dominância do modelo dispersivo, é para 

todo o território nacional que o modelo urbanístico, traduzido em lei, se impõe, tomando 

por referência o sistema de povoamento típico do Alentejo, marcado pela concentração.  
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Na protecção de valores e, sobretudo, na limitação de um restrito espaço de urbanização, 

procura-se, em regra e de forma aberta, contrariar a dispersão, sendo esta vista, quase 

sempre, como algo de anómalo, ineficiente e inestético e, portanto, como mal a combater. 

É certo que a expansão do povoamento tem consequências económicas relativamente à 

infraestruturação, pretendendo alguns autores que é mais onerosa que a concentração.  

 

Todavia, tal não está longe de completamente provado e a discussão segue acesa entre os 

que defendem a concentração tendo por modelo a cidade densa de antes da banalização 

do automóvel, os que defendem a necessidade de acompanhar a dispersão na resposta às 

tendências de uma procura marcada por elevados níveis de mobilidade e, já, os que 

repõem ideias de neo-concentração, de acordo com novos modelos (como o movimento do 

“New Urbanism” da América do Norte, ou, de uma outra forma, os defensores da “cidade 

sustentável”). 

 

É hoje, portanto, um tema de acesa discussão se uma política urbanística deve fomentar o 

aumento da densidade, ou se, pelo contrário, o urbanismo deve considerar uma outra 

forma das pessoas se relacionarem com o território, na medida em que aumenta a 

indiferença locativa (com a melhoria das redes de comunicação) e cresce a valorização das 

dimensões ambientais do lugar de residência. 

 

Esta discussão, adquire outros matizes para o caso do Minho em geral e em Arcos de 

Valdevez em particular, por tratar-se verdadeiramente de uma oposição entre princípios e 

modelos de um racionalismo de inspiração pré-pós-moderna e meridional de alguns, face à 

realidade social e geográfica de uma população e de um território concreto. 
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3.5 Menos população não significa menos necessidade de construção 

 

Procuram alguns autores sustentar a “inevitável” exaustão do mercado imobiliário, 

associando o facto a períodos de menor procura e procurando defender uma insustentável 

relação entre a variação do número de habitantes e do número de fogos e volume 

construído.  

 

Todavia, não carece de demonstração a falta de linearidade do aparentemente atractivo 

raciocínio. E diversos factores se conjugam para tal, o primeiro dos quais será a sensível 

diminuição da dimensão média familiar que faz com que algumas grandes casas de aldeia 

estejam ocupadas apenas por duas ou uma pessoa (de idade avançada, muitos 

frequentemente), enquanto que um casal ainda sem filhos, ou até apenas um jovem, pode 

significar um fogo, o mais das vezes num apartamento de prédio recentemente construído 

na vila ou na estrada para a Barca. 

 

Referiu-se igualmente (embora sem elementos estatísticos de suporte), a evidência de 

situações de segunda residência ou de uso parcial por populações emigradas, em casos 

onde a presença de construções não tem qualquer correspondência no quantitativo 

demográfico. 

 

Por último, note-se a existência de situações de prédios abandonados (porventura em 

processos complexos de herança) e a existência de investimento em mercado imobiliário 

para rendabilização no médio prazo, para melhor se compreender a contínua necessidade 

de construir habitação, maugrado a estagnação ou até diminuição dos quantitativos 

populacionais. 

 

Para além da habitação, importa ainda lembrar que outros usos contribuem para fomentar 

o processo construtivo e urbanizador, numa associação directa à melhoria do poder de 

compra e às novas exigência de consumo, no caso da contínua abertura de novos 
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estabelecimentos de comércio e restauração; em resposta à melhoria das condições de 

vida e tendo em atenção o aumento da capacidade de investimento autárquico, no caso de 

piscinas, bibliotecas e espaços de recreio; ou ainda por via da deslocalização de unidades 

fabris e outros grandes estabelecimentos que vão ao encontro de uma maior 

disponibilidade da mão-de-obra e um menor custo do solo. 

Em praticamente todos os casos, a existência de sistemas de automação, o recurso ao 

livre-serviço e a abundância de espaço de circulação no interior do edifício explica que um 

elevado número de área construída para um número relativamente pequeno de 

trabalhadores e utilizadores. Cumulativamente, existindo uma maior liberdade de escolha, 

e uma procura predominantemente orientada pelo aumento dos níveis de conforto, resulta 

um acrescido aumento dos volumes de construção de comércio e serviços per capita, ou 

seja, um aumento do edificado significativamente superior ao aumento do número de 

residentes. Este dado, somado com o que se passa na habitação, em muito contribui para 

a compreensão – e justificação – da existência de necessidades construtivas largamente 

desfasadas das variações demográficas. 

  

 

3.6 Solo urbanizável não corresponde a solo disponível 

 

No Minho, a posse de terra era um factor de afirmação social e um elemento essencial de 

continuidade familiar. A transmissão sobrepunha-se claramente ao mercado relativamente 

a um bem pouco disponível no mercado. Ainda hoje, apesar das significativas alterações 

que o final do século XX introduziu, são raras as situações em que se publicita a oferta de 

solos em locais afastados da principais áreas urbanas (na vila e no tramo meridional do 

vale do Vez). 

 

O arreigado sentido de propriedade face ao solo fica claro até pela leitura da paisagem, 

por exemplo no domínio do campo fechado, e aspectos com este directamente ligados, 
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animam boa parte das tensões, disputas e querelas jurídicas do dia-a-dia, por exemplo em 

relação ao limite de propriedade e à gestão da água. 

 

Em geral, todavia, é certo que o mercado de solos se vai impondo, permitindo uma menos 

difícil e morosa compra e venda de propriedade imobiliária. Neste processo, o 

planeamento urbanístico pode ter por vezes, como é aqui o caso, um papel de distorção 

relativamente grave. Em primeiro lugar porque impõe uma radical diferenciação no valor, 

por via da desigual capacidade construtiva (e já não em função da capacidade agrícola dos 

solos), por outro lado porque estará longe de fazer coincidir com a capacidade construtiva 

as expectativas de construção. 

 

Assim, solo urbanizável está longe de significar solo disponível, pois que em muitos dos 

casos os proprietários estão indisponíveis para o comercializar, por outro lado, muitas das 

necessidades de construção fazem-se sentir sobre solos onde a construção não está 

permitida. 

 

Deste desencontro resultam uma consequência grave: o aumento especulativo do preço 

do solo nos terrenos em que a edificação é permitida, em oposição a uma forte 

desvalorização de solos agrícolas (antes os mais valiosos, agora preservados da 

construção). Um e outro concorrem para dificultar a fixação e incentivar o abandono do 

rural por troca com o urbano mais distante, ou uma solução alojamentos baratos em 

prédios de maior altura, que minimizam no preço final os elevados custos do solo. 
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3.7 Defender a agricultura e a paisagem rural implica em determinadas 

condições, não impedir a construção 

 

Como antes se procurou demonstrar, até praticamente ao último quartel do século XX, a 

actividade agrícola marcou o essencial da ruralidade no município de Arcos de Valdevez.  

 

Depois, fechado o ciclo de emigração massiva para a Europa, assistiu-se a uma 

progressiva desruralização, a qual, ao esbater a importância da actividade agrícola no 

rendimento global das famílias, reconfigurou a compleição territorial no sentido da multi-

funcionalidade do rural, desregulando nomeadamente o velho estereótipo sustentado na 

dicotomia rural/ urbano.  

 

O desígnio de elevação do nível de vida das populações de forma a debelar a ancestral 

pobreza endémica das populações rurais, foi pensado, pelo menos desde o IIº Plano de 

Fomento do Estado Novo e praticamente até à reforma da PAC de 1992, no quadro 

exclusivo da modernização do sector agrícola, o que implicava uma política de viabilização 

económica das explorações. 

 

Esta política passava essencialmente pelo redimensionamento físico e por uma forte 

especialização produtiva, o que, concomitantemente, levaria não só a uma maior 

circulação monetária, como também à criação de fortes enlaces a jusante e a montante da 

exploração. Ora, como se sabe, este modelo, aparentemente coerente, não foi capaz de 

vingar, não só porque não compreendeu as lógicas de funcionamento da economia 

camponesa, como também e mais recentemente, no quadro de um mercado aberto de 

circulação de produtos agrícolas, subestimou a descolagem produtiva de territórios que 

tinham à partida maiores vantagens comparativas, os quais acabariam por submergir as 

áreas mais excêntricas, cada vez mais incapazes de sobreviver neste ambiente 

crescentemente competitivo, como ocorreu, por exemplo, no caso da fileira do leite. 
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Compreende-se que à luz deste paradigma produtivista, as intenções regulamentares do 

uso do solo, protegessem um recurso não renovável, como são os bons solos agrícolas, ao 

mesmo tempo que impunham dimensões mínimas dos lotes consentâneas com a noção de 

“exploração agrícola economicamente viável” e, complementarmente, procuravam 

combater as primeiras consequências visíveis da emigração na construção de prédios com 

referência estrangeiras, que produziam um muito criticado “ruído paisagístico”.  

 

Ora, o forte esvaziamento demográfico que se tem vindo a aprofundar nas áreas rurais 

mais periféricas, nomeadamente nas de montanha, descolou a problemática da 

sustentabilidade destes territórios das questões meramente produtivas ligadas à 

agricultura, para se centrar num novo e mais amplo desafio que se prende com a 

possibilidade de, a curto prazo, se assistir à ruptura dos limiares mínimos populacionais 

que permitam viabilizar um recurso de valor incalculável, como é o secular património 

paisagístico. Não se trata somente da reprodução do nosso imaginário rural (os 

espigueiros, a vinha de enforcado, os lameiros de fundo de vale ou as brandas), mas 

também da preservação de uma estética rural imprescindível como recurso de oferta 

turística, o qual, como se compreende, dificilmente se compagina com o abandono 

agrícola, se e quando este vier a atingir dimensões que se aproximem do ponto de não 

retorno.  

 

Actualmente, parece ser consensual, sobretudo em territórios de maior fragilidade 

competitiva, como é o caso, apontar quer a diversidade funcional quer a criação de 

emprego não agrícola, de raiz endógena ou exógena, potenciada pela maior mobilidade 

dos residentes, como condições necessárias para a sustentabilidade, o que se traduz no 

conceito de “desenvolvimento rural”. Condição necessária, mas não suficiente, na medida 

em que a fixação de residentes, sobretudo nas áreas de povoamento disperso de baixa ou 

muito baixa densidade, implica a implementação de uma política activa que vá de encontro 

às condições concretas de reprodução da prática agrícola, o que remete para a 
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transmissão patrimonial e para a criação de condições que, pelo menos, não favoreçam a 

remoção dos mais jovens destes territórios.  

 

No município e segundo o RGA de 1999, a forma de exploração esmagadoramente 

dominante da SAU (cerca de 95%) é a de conta própria, o que significa que os produtores 

singulares são detentores do título de propriedade das terras de uso agrícola e/ou 

florestal. Além disso, para um total de 3075 explorações, existiam na mesma data 21773 

blocos, o que corresponde a uma média de 7,1 blocos por exploração. Acrescente-se que 

16991 blocos, ou seja, 78% do total, têm acesso a caminhos públicos.  

 

Ora, se por tradição a mobilidade do património e consequentemente da direcção da 

exploração agrícola se fazia somente aquando da herança, actualmente a saída da casa 

dos pais por parte dos mais jovens que desejam manter as relações de proximidade, cria 

uma natural apetência pelo desejo de construção num dos lotes da exploração, doado, ou 

a ressarcir em posteriores partilhas. Pela inexistência de dispêndio financeiro na aquisição 

do lote, assim como pela possibilidade de faseamento da construção, facilitada pela rede 

de relações profissionais no trabalho da construção civil, esta forma é vista como a única 

que possibilita responder ao imaginário de independência tão característica da mentalidade 

minhota, obviando ao estatuto de reconhecimento local pelo empenhamento em melhorar 

o respectivo nível de vida. Por regra, nos casos em que isto ocorre, mantém-se a 

perenidade dos laços com a produção agrícola, normalmente a tempo parcial e pluriactiva, 

e assim se trata da horta e da vinha e se evita o abandono que continua a ser socialmente 

desclassificatório. 

Tal significa que, face a uma estrutura fundiária específica – que é esta e não outra – se 

deva pensar a Reserva Agrícola Nacional para que se sua rigorosa protecção não constitua, 

objectivamente, um factor de degradação, ao invés de promover a qualificação da 

ruralidade. Porque, lembre-se, os fundamentos que a enformaram perderam actualmente 

uma boa parte de sentido, até porque muitas das áreas protegidas por este instituto 
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foram, por via do excessivo favorecimento da aglomeração nas sedes concelhias, 

abandonadas.  

 

Parece então necessário, não só uma maior abertura à possibilidade de construir neste 

considerável território de solos agrícolas, como encontrar uma fórmula suficientemente 

flexível, adequada à actual realidade, que tenha em conta o fenómeno sociológico da 

transmissão patrimonial com reflexos territoriais irreversíveis, de forma a não hipotecar 

perversamente o futuro de territórios que, pela sua fragilidade, devem merecer uma maior 

atenção.  

  

 

3.8 Aumentar o território com capacidade construtiva é urbanisticamente 

adequada e estrategicamente necessário no Município de Arcos de Valdevez 

 

É certo que a construção não pode ser indiscriminada, face à natureza do território e aos 

valores em presença. Neste domínio, importa especialmente acautelar a não edificabilidade 

em áreas geomorfologicamente inadequadas ao efeito, como sejam as que coincidem com 

leitos de cheia dos cursos de água, as que apresentam elevados declives e outras que, 

pela sua implantação ou características, apresenta níveis de elevados de risco natural. 

Salvaguardadas estas condições e a necessidade de acautelar a preservação de valores 

cuja memória importa preservar (como imóveis relevantes, núcleos rurais e referências 

notáveis da paisagem), importa entender a necessidade de adequação da legislação e dos 

instrumentos de ordenamento do território, à matriz sócio-cultural desse território. 

 

Assim – e como ficou claro pelo que antes se disse –, as orientações e regras que 

impedem a construção em terrenos que são posse (por via da compra e, o mais das vezes, 

de herança) de alguém que neles pretende construir, têm que ser vistas, à partida, como 

uma violência que, além de inevitavelmente ser discriminatória (já que uns podem 

construir e outros não), é um assumido obstáculo à fixação das pessoas. Numa lógica 



 
RELATÓRIO JUSTIFICATIVO  

REVISÃO DO PDM DE ARCOS DE VALDEVEZ 
 

 
 
 EPUR Assessorias de Urbanismo e Arquitectura Lda 
 Av. Alcaides de Faria, 116 – 5º 4750-106 Barcelos 
 Telefones: 253 824 637/ 253 818 442 
 Fax: 253 818 443 
 E-mail: epur@sapo.pt             
20 

geracional, do que se trata, muito simplesmente, é de um forçar ao abandono e migração, 

em que a menor oferta de bens, serviços e expectativas de progressão profissional é 

acrescentada pela impossibilidade de construção nos solos familiares.  

 

O resultado, no local de origem, é o aumento do envelhecimento e da dependência da 

população residente, a degradação dos valores culturais, paisagísticos e ecológicos, por 

via, designadamente do abandono dos campos e “morte” das aldeias. Em contraponto, no 

local de destino, engrossam-se as periferias das cidades (grandes, médias e pequenas) e 

fomenta-se a constituição de um mercado habitacional constituído por habitação pouco 

duradoura, com níveis de conforto por vezes baixos e fracas condições de relacionamento 

social e deficiente articulação urbanística. 

 

Pelo contrário, “...fomentar a edificação em espaço rural pode ser um poderoso 

instrumento para garantir a coesão territorial e social no concelho” (Plano Estratégico de 

Arcos de Valdevez). No mínimo, a ausência de certezas deveria aconselhar a ponderação 

relativamente à alteração dos hábitos dos “outros” (os de Arcos de Valdevez, no caso); 

como ideal, o desejo de construção manifestado pela população de Arcos de Valdevez (ver 

planta com intenções de construção), deveria levar os verdadeiramente especialistas a 

repensar convicções e, porventura, a evitar a imposição de regras estranhas à vontade dos 

locais, exportando e impondo modelos perfeitamente inadequados à sociedade e ao 

território do Minho. 

 

 

4. Políticas do Plano – metodologia adoptada 

 

O Plano reflecte o conjunto de conclusões retiradas dos Estudos de Caracterização 

Sectorial, balizadas pelas opções estratégicas anteriormente explicitadas. 

 

 



 
RELATÓRIO JUSTIFICATIVO  

REVISÃO DO PDM DE ARCOS DE VALDEVEZ 
 

 
 
 EPUR Assessorias de Urbanismo e Arquitectura Lda 
 Av. Alcaides de Faria, 116 – 5º 4750-106 Barcelos 
 Telefones: 253 824 637/ 253 818 442 
 Fax: 253 818 443 
 E-mail: epur@sapo.pt             
21 

4.1 Revisão das condicionantes 

 

Desde logo a revisão da RAN (Reserva Agrícola Nacional) e da REN (Reserva Ecológica 

Nacional) no território concelhio constituiu uma prioridade, no sentido de assumir estas 

condicionantes de uma forma ajustada à evolução sócio-económica e a uma nova base de 

informações. 

Efectivamente a possibilidade de dispor de uma cartografia actualizada, com os usos do 

solo permite, de forma directa, rever a delimitação destas áreas condicionadas. 

Para além desta informação de base, o entendimento sobre o conceito de mancha agrícola 

de valor estratégico e de ecossistema fundamental a salvaguardar, tem um novo 

enquadramento, um entendimento que evoluiu e que permite uma abordagem 

diferenciada que conduziu necessariamente a propostas de afectação diferentes. 

 

O primeiro esboço da nova RAN ocorreu em 2003 tendo sido objecto de sucessivos 

ajustamentos até à versão final que acompanha o Plano. 

Do ponto de vista de critérios prevalece a intenção de preservar unidades de paisagem, 

formadas por manchas agrícolas consistentes e de dimensão relevante. 

Relativamente à versão da RAN em vigor à data, foram consideradas algumas áreas a 

desafectar e que no essencial correspondem a áreas de menor dimensão, isoladas, 

ocupadas e outras que resultam da construção efectiva ou prevista, de infraestruturas e 

equipamentos de interesse colectivo, a somar a algumas áreas de expansão urbana que 

implicam pequenos acertos. 

 

Relativamente à REN a disponibilidade de uma carta actualizada de ocupação do solo 

fornecida pelo CNIG (Centro Nacional de Informação Geográfica), permitiu determinar com 

rigor as áreas de máxima infiltração e as áreas com risco de erosão, em contraponto com 

a carta de 1986 que serviu de base à delimitação da REN em vigor à data. 

A aferição de alguns critérios e metodologias diferenciadas, sobretudo no que respeita à 

delimitação dos leitos dos cursos de água, às áreas de cabeceira de linhas de água, às 
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áreas de máxima infiltração e às áreas com riscos de erosão, conduziu à elaboração de 

uma proposta nova e à definição de áreas a excluir e a incluir na REN. 

 

Outro aspecto condicionante foi a definição de áreas de susceptibilidade de riscos 

geológicos, que conduziu à definição de unidades geomorfológicas e à identificação dos 

principais processos geomorfológicos responsáveis pela responsabilidade de vertentes: em 

superfícies planas, em vale aberto de fundo regular, em vertentes de declive forte e em 

vertentes complexas. 

Estas áreas de maior vulnerabilidade territorial passam a ter condições técnicas que se 

sobrepõem às demais e que se traduzem num conjunto de cuidados a respeitar pelas 

acções a desenvolver nesses locais. 

Designadamente relativamente aos sistemas de drenagem, a montante e a jusante da área 

intervencionada, impedindo processos de infiltração e/ou de concentração do escoamento 

superficial. 

Nestas áreas devem ser evitados grandes aterros ou desaterros, que induzam processos 

de instabilidade nas vertentes. 

 

Em termos de perímetro florestal são delimitados os espaços florestais, com base na 

referida informação actualizada, sendo possível estratificar alguns povoamentos, de 

folhosas, resinosas, mistas e identificar espaços naturais incultos, com ou sem vegetação 

arbustiva. 

 

  

5. Definição de espaços urbanos e aumentos de perímetros 

 

O modelo de ocupação no território de Arcos de Valdevez diverge consoante a localização, 

em vale, em encosta e em montanha. 
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Conforme foi referido nos Estudos de Caracterização Territorial, a maior densidade de 

ocupação ocorre na várzea do Vez, sobretudo ao longo do eixo da EN 101, em torno do 

aglomerado da sede do concelho. 

 

Nesta zona e com excepção da sede de concelho e das zonas de montanha, prevalece a 

ocupação dispersa, que não encaixa no normativo urbanístico habitualmente tipificado. 

 

5.1 Correcção e ampliação de perímetros urbanos 

 

Os perímetros urbanos no PDM em vigor abrangem uma área de 1.963 ha (4,4% do 

concelho), que corresponde a 352 ha na sede do concelho, a 66 ha nos aglomerados do 

Soajo, Souto e Prova e a 1.545 ha nos restantes aglomerados. 

 

Estes perímetros estão praticamente consolidados ou seja, existe ocupação efectiva em 

1.753 ha, correspondente a 89,3% desta área, o que desde logo significa o esgotamento 

da capacidade de crescimento espacial prevista no PDM em vigor, tornando imperativa a 

criação de bolsas de crescimento potencial para um novo horizonte de 10 anos, 

independentemente do ciclo tendencial demográfico. 

 

Os perímetros de espaço urbano proposto na revisão do PDM abrangem um total de 1.238 

ha, que na realidade está parcialmente ocupada, que decorre da já referida 

desactualização da cartografia analógica que serviu de base ao PDM em vigor. 

Neste contexto, apesar de na proposta do PDM configurar aquela área de expansão 

urbana (1,6%), na realidade grande parte destes perímetros estão efectivamente 

ocupados. Ou seja, em 1.238 ha, 448 ha dizem respeito a áreas já ocupadas e apenas 750 

ha correspondem efectivamente a áreas livres destinadas à expansão urbana.  

 

Acresce que a delimitação destas áreas de expansão urbana se concentram nesta zona 

envolvente da sede do concelho, onde se verificou efectivo crescimento populacional e que 
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coincide com a maior concentração de reclamações na fase de inquérito público: 

freguesias de Aguiã, Ázere, Arcos S. Salvador, Vila Fonche, Guilhadezes, Paço e Jolda S. 

Paio. 

 

Esta área de crescimento potencial é destinada a ocupação de baixa densidade, 

vocacionada para habitação unifamiliar e traduz a possibilidade de construção de cerca de 

mais 500 fogos, tendo por base o coeficiente de ocupação do solo aplicável (0,7) e o 

dimensionamento habitual de parcelas para esta tipologia (1.500 m2).  

 

A dimensão global desta área de crescimento urbano potencial (750 ha) para além do 

aspecto estratégico atrás referido, pode ser ainda ser justificada de duas formas: 

 

a) A evolução das licenças de construção, conforme mostra o gráfico seguinte, tem 

sido crescente e permite adivinhar uma tendência positiva correspondente à 

evolução demográfica favorável desta parte do concelho; 

 
                   GRÁFICO DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÂO EMITIDAS ENTRE 1991-2005 
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b) As áreas industriais existentes e criadas na vigência do actual PDM ocupam 

356,78 ha e empregam 1.650 pessoas que, na sua maioria passaram a residir 

nas imediações da unidade. Na proposta de Revisão propõe-se a criação de 

1.399,39 ha de novas áreas empresariais, dimensionadas para o modelo de 

ocupação extensiva. Admitindo a continuidade de sucesso desta política de 

atracção de investimentos, teremos para o horizonte do Plano cerca de mais 

4.950 novos postos de trabalho, ou seja a possibilidade de um número 

aproximado de novas famílias residentes que, na mesma razão necessitam de 

aproximadamente 750 ha (4.950 x 1.500 m2). 

 

 

 A criação de novas áreas industriais e empresariais resulta da opção estratégica de criar 

condições ao investimento gerador de mais emprego, capaz de atrair a população que 

tendencialmente abandona as zonas interiores do concelho em busca de emprego e 

melhores condições de vida. 

A criação de bolsas de crescimento urbano à volta da sede do concelho e das áreas 

empresariais é portanto um factor necessário à possibilidade de fixação de novas famílias e 

justifica claramente esta opção estratégica do município. 

 

Por último é importante reter a estratégia complementar do Município de aposta na 2º 

habitação, na perspectiva da potenciação turística do concelho, aproveitando as novas 

acessibilidades e as qualidades ambientais e paisagísticas desta região.  

Esta vocação é assumida pelo Município com a convicção de que se trata de um adequado 

modelo de desenvolvimento sustentado, capaz de gerar uma nova vida para o concelho 

com o contributo desta população flutuante.  

 

2006-02-20 


