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Resumo 

O planeamento urbano na cidade de Chaves ganha nova dimensão na última 

década do século XX.  O presente relatório foca a evolução ocorrida ao longo dos últimos 

30 anos, tendo por base a cartografia referente aos instrumentos de planeamento e 

ordenamento do território, de forma a conduzir uma análise das principais alterações 

propostas em cada um, bem como das áreas da cidade com mais intervenções de 

planeamento no mesmo período. 

O estudo do planeamento urbano em Chaves nas últimas três décadas pode ser 

dividido em três períodos distintos: a década de 90; um período de planeamento no 

âmbito do Programa Polis, e um terceiro período que se sobrepôs parcialmente ao 

Programa Pólis e que perdura até hoje. 

Os anos 90 destacaram-se pela crescente preocupação com o planeamento 

urbano que resultou na criação de novos instrumentos de planeamento. 

Nomeadamente, dois importantes Planos de Pormenor que visavam a colmatação do 

tecido urbano; o Plano Diretor Municipal - implementado em 1995 –, bem como 

múltiplas tentativas de elaboração de um Plano de Urbanização para complementar o 

PDM.  

Com a transição do milénio surge o maior desafio que a cidade já enfrentou em 

termos de planeamento urbano - o Programa Pólis. O programa, implementado pela 

primeira vez no contexto nacional, é um dos pontos-chave deste estudo, tendo dado à 

cidade de Chaves a oportunidade de implementar um conjunto de iniciativas ambientais 

que viriam reforçar a importância do Tâmega junto das comunidades locais. Permitiu 

também a reabilitação do património, como o Centro Histórico, os Fortes de São 

Francisco e de São Neutel e respetivas envolventes, tornando a cidade mais atrativa e 

competitiva. 

Por fim, procede-se ao enquadramento dos vários planos e projetos que surgiram 

entre o início da década de 2000 e a segunda década do século XXI. 

Palavras-chave: Planeamento Urbano, Ordenamento do Território, Instrumentos 

de Gestão Territorial, Cartografia, Cidade de Chaves 
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Abstract 

Urban planning became an increasingly important matter in the town of Chaves 

during the last decade of the 20th century. This report follows the evolution of urban 

planning over the last 30 years, by analyzing the cartographic elements that support the 

spatial planning and management tools to identify the main changes proposed in each 

one, as well as the areas that suffered the greater number of interventions in the same 

period of time.  

Throughout the three past decades, the study of urban planning in Chaves can be 

divided in three different periods: the 90s; a period of planning as a part of Program 

Polis and a third period, which partially overlapped with Program Polis and that has 

lasted until now.  

In the 90s, growing interest in urban planning led to the creation of new tools. 

Namely, two Detailed Plans, which aimed to develop and strengthen weak links in the 

urban fabric, a Municipal Master Plan - which was implemented in 1995 -, as well as 

multiple attempts at an Urban Expansion Plan.  

With the new millenium came the greatest challenge the town had ever faced in 

regards to urban planning – Program Polis. The national level program, which was being 

introduced for the first time, gave the town of Chaves the opportunity to implement a 

series of environmental initiatives that would have a positive effect in reinforcing the 

importance of the Tâmega river in the local communities. It also allowed for the 

rehabilitation of important heritage sites, such as the Historic Center, the forts of São 

Francisco and São Neutel and their respective surrounding areas, which made the town 

more attractive and compective.  

Lastly, the present study will approach several other plans created between the 

early 2000s and the second decade of the 21st century. 

 

Key-words: Urban planning, spatial planning, planning and management tools, 

cartography, Chaves 
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Introdução 

Este relatório de estágio surge no âmbito do segundo ano do Mestrado em Riscos, 

Cidades e Ordenamento do Território na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Tem por base um estágio curricular na Câmara Municipal de Chaves, realizado entre 

Outubro de 2018 e Fevereiro de ano 2019, sendo que a escolha desta instituição se 

deveu em grande parte ao facto de ser esse o meu município de residência. 

A ideia para o estudo aqui apresentado surge inicialmente através da constatação 

da descontínua expansão urbanística da cidade de Chaves, durante as décadas de maior 

crescimento urbano, que coincidem também com as de maior incidência de projetos de 

planeamento. Tendo em conta que a questão da expansão e do planeamento urbano 

do concelho é um dos principais focos da autarquia na atualidade, desde cedo ficou claro 

que este tema poderia ser do interesse comum, e consequentemente relevante no 

âmbito do meu estágio curricular. 

Em relação aos limites temporais, as escolhas feitas para este estudo prendem-se 

com o início da elaboração do PDM a 24 de setembro de 1990, assim como com a criação 

de um grande número de Planos de Pormenor e de Urbanização para a cidade ao longo 

de toda a década de 90, culminando com a primeira revisão ao PDM de Chaves, que se 

encontra à data a ser ultimada. 

Relativamente ao seu processo de elaboração, este relatório assenta sobretudo 

na análise da cartografia existente para cada instrumento de planeamento e 

ordenamento do território, quer através das respetivas Plantas de Implantação, quer 

dos estudos prévios, das propostas de plano ou de algumas das suas reformulações. 

A forma de estruturação do relatório é definida conforme o propósito que 

determinado plano ou momento tem para o desenvolvimento do planeamento de 

Chaves. Começa-se por fazer um sucinto enquadramento teórico do planeamento 

urbano nas últimas três décadas. 

Posteriormente procede-se ao estudo do planeamento da cidade de Chaves, com 

um prévio enquadramento daquilo que foi o planeamento urbano da cidade antes da 

época em estudo. No período proposto, da década de noventa do século XX até ao ano 

de 2020, escolheu-se demarcar o Plano Diretor Municipal de Chaves como um tópico 
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estruturante, visto este ser o Plano organizador de todo o planeamento municipal, 

merecendo um estudo mais pormenorizado, tendo também em conta que ao longo dos 

mais de 25 anos de vigência passou por diversas fases até à atual revisão em curso. O 

segundo tópico engloba todos os Planos de Pormenor e de Urbanização elaborados 

durante a última década do século XX, estendendo-se até às suas eventuais atualizações 

no início da primeira década do século XXI. Seguidamente, o Programa Polis merece um 

lugar exclusivo dada a influência dos seus cinco Planos de Pormenor e diversos projetos 

no desenvolvimento urbanístico e ambiental da cidade. O último destes tópicos dedica-

se aos Planos que foram elaborados simultânea ou posteriormente ao Programa Polis, 

mas que não fazem parte do mesmo. 

Antes das conclusões gerais do trabalho, foi ainda criado um item com a intenção 

de delinear os locais onde ocorreu um maior número de intervenções de planeamento 

urbano e reconhecer a sua transformação, avaliando assim as consequências do 

planeamento na cidade existente. 
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1. Enquadramento Teórico 

As cidades dos anos 90 do século XX caracterizam-se pela variabilidade “entre as 

formas desconcentradas e compactas e a uma quebra na rigidez da organização urbana 

herdada do funcionalismo, traduzida no zonamento e numa estrutura hierárquica de 

centros de comércio e serviços” (SALGUEIRO, 1999, pp. 112), assistindo-se a um maior 

policentrismo e fragmentação, causada pela falta de regulamentação e maior influência 

do mercado imobiliário, assim como um aumento do crescimento extensivo das 

periferias, causado pelo aumento da mobilidade, os quais, aliados à desindustrialização, 

levaram ao declínio e degradação das áreas centrais da cidade. “Portanto, as áreas 

centrais passaram a ser zonas ambientalmente degradadas, constituídas por edifícios 

em adiantado estado de degradação, muito congestionadas e poluídas, habitadas por 

populações marginalizadas, seja porque conhecem elevadas taxas de desemprego, seja 

porque são envelhecidas.” (SALGUEIRO, 1999, pp. 113). 

Daí aparece a necessidade de descobrir novos equilíbrios entre o centro e a 

periferia, com o objetivo de conseguir consolidar as periferias sem que isso leve ao 

abandono dos centros urbanos, uma vez que o crescimento em extensão embora 

possibilitasse o aumento da oferta de solo e a diminuição da especulação imobiliária 

trouxe elevados custos ambientais às cidades (SALGUEIRO, 1999). 

Na mesma década, surgem várias intervenções de revitalização, reabilitação e 

transformação de áreas urbanas degradadas, impulsionadas por acontecimentos como 

a “Exposição de Sevilha'92", a "Expo'98" em Lisboa, os “Jogos Olímpicos de Verão de 

1992” em Barcelona, as "Capitais da Cultura" e outros eventos similares, onde, para 

além das intervenções programáticas, se incluem infraestruturas, equipamentos, áreas 

residenciais, áreas de serviços e comércio e espaço público. Aos mesmo tempo a 

consciência ecológica começa a reforçar-se e aparecem os conceitos de ecologia, 

ambiente, sustentabilidade e equidade, relacionados com o urbanismo. Para isso 

contribuiu a "Conferência Europeia das Cidades Sustentáveis", em Aalborg em 1994, 

onde as autoridades locais fazem um compromisso para o desenvolvimento urbano 

sustentável, e se acorda a elaboração de uma "Agenda 21 Local". 
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“Na década de noventa assistiu-se em Portugal a uma intensa produção de 

documentos de ordenamento territorial, com particular destaque para os designados 

Planos Diretores Municipais” (PDM’s) (LÚCIO e ROSA, 2004, pp. 1), levando em 

consideração a urgência da sua elaboração relacionada ao facto de que os municípios 

apenas teriam acesso a determinados apoios comunitários caso tivessem um PDM 

aprovado. Situação que leva, da mesma forma, ao aparecimento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves. Situação que aliada a uma descomplexificação da execução, leva 

ao aparecimento, na esmagadora maioria das autarquias nacionais, dos primeiros 

PDM’s. “Os Planos Diretores Municipais (PDM) foram, são e não se vislumbra que num 

futuro próximo deixem de ser, o mais extenso, sistemático e detalhado instrumento de 

planeamento territorial em Portugal” (CASTRO, 2003, pp. 50). 

No final do século, com a aprovação da Lei de Bases da Política de Ordenamento 

do Território e Urbanismo (LBPOTU) em 1998, iniciou-se o enquadramento e articulação 

entre os instrumentos de planeamento, assim como integra as temáticas do ambiente e 

do planeamento. Contudo, verifica-se a necessidade de um novo e eficaz método de 

planeamento urbano, de maneira a promover os princípios ambientais e do 

desenvolvimento sustentável, assim como de ações de requalificação e revitalização, de 

maneira a tornar as cidades mais atrativas (GONÇALVES, 2010). 

Neste contexto, surgiu o Programa Polis a 14 de Abril de 2000, que, em parceria 

entre a Administração Central e as Câmaras Municipais, pretendia desenvolver projetos 

urbanos com objetivos definidos: desenvolver grandes operações integradas de 

requalificação urbana com uma forte componente de valorização ambiental; 

desenvolver ações que contribuam para a requalificação e revitalização de centros 

urbanos, que promovam a multifuncionalidade desses centros e que reforcem o seu 

papel na região em que se inserem; apoiar outras ações de requalificação que permitam 

melhorar a qualidade do ambiente urbano e valorizar a presença de elementos 

ambientais estruturantes, tais como frentes de rio ou de costa, e; apoiar iniciativas que 

visem aumentar as zonas verdes, promover áreas pedonais e condicionar o trânsito 

automóvel em centros urbanos (DIÁRIO DA REPÚBLICA – SÉRIE I - B N.º 112, 15 de Maio 

de 2000). 
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Como identifica MATOS FERNANDES (2002), o Programa Polis revelou-se 

verdadeiramente distinto de outros programas devido essencialmente a quatro fatores: 

a participação direta do Estado Central; a escolha de forma criteriosa mas 

discriminatória das cidades em que pretendia intervir; a criação de condições 

operacionais e de gestão, com a aprovação de legislação específica para o efeito, 

permitindo que se assumissem compromissos claros relacionados com os prazos em que 

deveriam decorrer as intervenções, e; a obrigação de elaboração de Planos de Pormenor 

para enquadrar as intervenções, o que permite deixar um importante legado de 

planeamento físico para as cidades pós-Polis. 

As intervenções executadas no âmbito do Programa Polis obtiveram diversos 

resultados, que PESTANA et al. (2009) reconhece, particularmente: o 

“Reposicionamento regional” das cidades no território nacional; a criação de uma rede 

de espaços públicos de referência em função da existência do elemento água como 

elemento estruturante; a valorização dos centros históricos urbanos; o reforço da 

estrutura ecológica urbana, com a criação de espaços verdes; a otimização dos sistemas 

de conectividade urbana interna, como o reforço da mobilidade em modos suaves, e; a 

criação de âncoras funcionais. 

Nos anos de 2014 e 2015, foi feita em Portugal uma nova reforma legislativa, que 

consistiu numa nova classificação do solo urbano, com a nova Lei de Bases gerais da 

Política Pública de Solos de Ordenamento do Território e de Urbanismo e Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, que obriga a uma maior integração 

entre os diferentes instrumentos de políticas do território. Em consequência disso, 

tornou-se maior a necessidade dos municípios em rever os seus PDM, com obrigação de 

dar um “(…) enfoque mais estratégico/sistémico e atribuindo ao ambiente a 

centralidade necessária para ativar territórios mais sustentáveis, resilientes, justos e 

inclusivos” (VIDAL e DIAS, 2020, pp. 2). 

A 5 de Setembro de 2019, com a Lei n.º 99/2019 (Diário da República n.º 170/2019, 

Série I), entrou em vigor a primeira revisão do Programa Nacional da Política do 

Ordenamento do Território (PNPOT 2020). O PNPOT 2020 tem como princípios de 

programação e execução o condicionamento da elaboração de estratégias de programas 

e de planos territoriais ou com incidência territorial, “(…) nomeadamente os princípios 
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da coesão territorial e da competitividade externa, os desafios e opções estratégicas e 

o modelo territorial constantes do relatório, bem como as medidas de política, os 

compromissos e as diretrizes constantes do programa de ação” (LEI N.º 99/2019, pp. 3). 

Com relação mais direta ao planeamento urbano, analisa-se essencialmente o 

Sistema Urbano enquanto Modelo Territorial na Estratégia do PNPOT 2020 e as 

Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial, principalmente no que diz respeito 

aos Planos Diretores Municipais, aos Planos de Pormenor e aos Planos de Urbanização. 

No Sistema Urbano, a estratégia a desenvolver passa pelo reforço do policentrismo 

como modelo territorial, de maneira a fomentar a integração entre territórios, urbanos 

ou rurais, de forma a atenuar as diferenças socioeconómicas entre eles. De modo a 

distribuir equipamentos conforme as especificidades de cada espaço urbano. 

As Diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial, mais concretamente para 

os PDM, PP e PU, prendem-se sobretudo com os temas da coerência e articulação com 

outros programas ou planos de vários níveis, com questões ambientais, como a 

sustentabilidade, a eficiência energética, as alterações climáticas, a mobilidade 

sustentável, economia circular, descarbonização, energias renováveis, ou questões 

como a habitação e a valorização dos recursos endógenos, verifica a necessidade de 

identificar os passivos ambientais e do solo urbano e, ao mesmo tempo de definir 

estratégias e ações de incentivo à sua recuperação, reconversão e/ou reposição nas 

cadeias de valor económico e social. Com enfoque específico dos PP e PU para áreas de 

“(…) urbanização concentrada, centrais e periféricas, as áreas de urbanização 

descontínua e fragmentada (incluindo situações de incompletude e abandono) e áreas 

de edificação dispersa a estruturar” (LEI N.º 99/2019, pp. 246), tentando promover, 

simultaneamente, as questões anteriormente referidas. 
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2. Objetivos e Metodologia 

2.1. Objetivos 

Um dos principais objetivos deste trabalho passa por tentar entender até que 

ponto foi organizada ou pensada a expansão urbanística da cidade de Chaves, bem como 

qual foi o seu processo de planificação. Partindo do início da década de 90, visa-se 

simultaneamente tentar perceber que planos foram elaborados para os diversos 

espaços da cidade e de que forma é que a sua implementação influenciou a morfologia 

da cidade atual. 

Tendo em conta a evolução ao longo das três décadas em análise e com base na 

comparação dos diversos Planos, interessa ainda perceber como mudou a forma de 

fazer planeamento urbano e como se alterou a maneira de pensar a cidade. 

A análise às intervenções e respetivos instrumentos de planeamento urbano será 

enquadrada nos respetivos periodos de planeamento do país, na tentativa de entender 

o contexto em que está inserido cada plano e os objetivos a que pretende dar resposta, 

a nivel nacional ou regional. 

No caso específico do PDM, entenseu-se que seria importante compreender de 

que forma é que constituiu uma condicionante ao modelo de expansão urbana e as suas 

falhas enquanto orientador do planeamento da cidade, que levariam às “correções” e 

alterações previstas na revisão em curso. 

Considera-se ainda importante perceber o nível de influência exercida na 

transformação das diferentes áreas sob as quais incidiram os vários instrumentos de 

planeamento, e qual o seu grau de implantação, comparativamente ao planeado. Nesta 

comparação do planeado com o construído, é propositada a tentativa de perceber quais 

os planos que mais impacto tiveram num determinado espaço e que locais constituíram 

mais vezes um alvo para o planeamento urbano, podendo, ou não, esses coincidir com 

as áreas com mais influência do planeamento na morfologia urbana atual. 

Por fim, procurou-se igualmente avaliar a importância dos planos para a expansão 

urbana, bem como a importância da falta de planeamento nas alterações da morfologia 

urbana em determinadas áreas da cidade. 
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2.2. Metodologia 

Uma vez que este relatório de estágio tem como base a evolução do planeamento 

urbano na cidade de Chaves, sustentada por uma análise cartográfica, a primeira etapa 

foi a consulta das bases do planeamento urbano em Portugal e em Chaves, 

nomeadamente documentos referentes ao PNPOT 2020, a Lei de Bases Gerais da 

Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, o Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, os Planos Setoriais, o Plano Diretor 

Municipal de Chaves, entre outros. 

No contexto do estágio curricular anteriormente referido, procedeu-se à recolha 

de informação referente aos Planos urbanos existentes para a cidade. Nesse sentido, 

optou-se por reunir a cartografia de cada plano e peças escritas de apoio, com o objetivo 

de poder identificar os momentos, motivos e contextos em que os planos foram 

elaborados. Para tal, foi necessário identificar os locais onde estava armazenada a 

informação referente aos diferentes Planos, bem como o formato em que se encontrava 

– documentos em papel, Capas ou Dossiês, ou ficheiros de digitais, CD’s, etc – fazendo 

posteriormente o devido processamento e registo. 

A fase seguinte, que consistiu precisamente no processamento da informação 

recolhida, implicou primeiramente a conversão dos diferentes formatos de origem para 

um formato adequado à analise e tratamento da informação. Isto foi conseguido que 

por via da transcrição ou digitalização de documentos de texto, imagens e de outros 

conteúdos cartográficos. 

Por fim, a informação recolhida foi analisada e filtrada, procedendo-se à seleção 

dos conteúdos – correspondendo a cartografia referente aos planos e a relatórios, 

regulamentos, cronogramas, ou informações internas sobre esses assuntos - que seriam 

utilizados no curso da elaboração do presente relatório após o fim do estágio curricular. 

2.3. Caracterização da área de estudo 

Chaves é uma cidade portuguesa do Distrito de Vila Real, sede de um município 

homónimo situado na região Norte do país e inserido na unidade territorial do Alto 

Tâmega. O concelho, do qual é sede, tem uma área total de 591,23 km2 e, de acordo 

com os censos de 2011, 41243 habitantes, perfazendo uma densidade populacional de 
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69,8 habitantes por km2. Trata-se do segundo concelho mais populoso do distrito. 

Atualmente possui 39 freguesias, em consequência da reforma administrativa de 2011 

que determinou uma redução das anteriores 51. Na proximidades da cidade de Chaves 

encontra-se a vila de Vinhais a 64km a Nascente, a cidade de Valpaços a 29km a Sudeste, 

as vilas de Carrazedo de Montenegro (25km) e Vila Pouca de Aguiar (36 km) a Sul, as 

Vilas de Boticas (23km) e Montalegre (38km) a Oeste e, do outro lado da fronteira 

nacional, a cidade de Verin a 26km a Norte. 

A cidade apresenta como principais vias de acesso a A24 que a liga à Fronteira 

Nacional em Vila Verde da Raia e a Viseu, a EN-103 que a conecta com Boticas, Braga ou 

Viana do Castelo e a Este Bragança, a EN-2 que inicia em Chaves e atravessa o país até 

Sul, à cidade de Faro, e as estradas que ligam a cidade as localidades mais próximas, 

como a EN-213 a Valpaços, a ER-314 a Carrazedo de Montenegro e a M-507 a 

Montalegre. O caminho-de-ferro, mais concretamente a Linha do Corgo, que ligava 

Chaves a Vila Real, foi encerrada em 1990, existindo atualmente uma ciclovia no local. 

A cidade está intimamente ligada à Veiga de Chaves, que abrange uma área de 

aproximadamente 2500 hectares, com cerca de 3 Km de largura e 8,5 Km de 

comprimento, compreende uma vasta extensão do vale do Rio Tâmega, localizado 

maioritariamente na margem esquerda do rio. 

O número de habitantes do Concelho de Chaves, segundo os censos nacionais, 

tem vindo a aumentar e a diminuir ao longo dos vários anos em que houve recolha de 

dados. O maior número atingido foi de 57243 habitantes, nos censos de 1960, depois de 

um constante crescimento nas décadas anteriores. Sofrendo imediatamente uma 

enorme contração na década seguinte, chegando aos 43 520, sendo essa a maior 

alteração ao número total de habitantes residentes no concelho desde que há esse 

registo. Nos primeiros censos elaborados em 1864, o número de habitantes situava-se 

nos 31815. Depois de algumas variações, o número dos últimos censos de 2011 situa-se 

nos 41243 habitantes. As estimativas mais atuais, correspondentes a 2019, indicam-nos 

que esse número já diminuiu em aproximadamente dois mil habitantes (INE). No 

referente à cidade de Chaves, e para obter um número exato, teve de ser feita a junção 

das freguesias urbanas da cidade, nomeadamente Santa Maria Maior e as antigas 

freguesias da Madalena e de Santa Cruz-Trindade, perfazendo o número de 16366 em 
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2011. Contudo convém referir que a cidade não se resume apenas a estas freguesias, 

compreende também algumas áreas das freguesias limítrofes e, a freguesia da 

Madalena, especialmente, a área não corresponde na totalidade à cidade de Chaves e 

consequente área de estudo deste relatório - onde também se insere a freguesia de 

Outeiro Seco, com 938 habitantes. 

Figura 1 - Localização da área de estudo: em Portugal e no concelho de Chaves. 

 

Fonte: CAOP, 2019. 

A área de estudo da cidade de Chaves corresponde a toda a área da cidade que foi 

objeto de Planeamento urbano em algum momento compreendido entre os anos de 

1990 e de 2020, ou seja, a junção da área de todos os planos em análise neste relatório, 

que corresponde à mancha da imagem (Figura 1). 
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3. Planeamento Urbano na Cidade de Chaves 

3.1. O Planeamento Urbano antes da década de 90 do século XX; 

Para analisar a evolução do planeamento urbano da cidade de Chaves é preciso 

recuar consideravelmente. Embora existam vestígios de ocupação anteriores na cidade 

de Chaves e no fértil vale do Tâmega, foi durante a ocupação romana que ocorreram as 

alterações mais significativas. Foram os Romanos quem construíram a primeira muralha 

que envolveu o aglomerado populacional, a Ponte de Trajano, como elemento da via 

Bracara-Asturica, tiraram proveito das águas quentes, implantando balneários termais, 

exploraram filões auríferos e outros recursos do solo e subsolo. O centro cívico da antiga 

cidade romana situava-se na envolvente da área atualmente ocupada pela Igreja Matriz. 

O seu atual recorte lembra ainda o traçado de um acampamento romano, com Fórum, 

Capitólio e a decumana que seria a Rua Direita. (Sítios e Formas - Projeto e Consultoria, 

Lda., 2006). 

Na segunda metade do século XII, a cidade foi integrada no país que já era, à data, 

Portugal. Devido à vulnerabilidade aos ataques invasores da sua situação fronteiriça, D. 

Dinis mandou levantar o Castelo e a fortificação muralhada. Na segunda metade do 

século XVII foram construídas fortificações abaluartadas, que sucederiam à obsoleta 

muralha medieval. Procedeu-se assim ao aumento da área intramuros, através da 

construção de “(…) um conjunto de três baluartes e dois meios baluartes articulados, 

por duas cortinas, com o Forte de S. Francisco (terminado em 1667), edificando-se o 

hornaveque da Madalena (terminado em 1662) para defesa da ponte romana e 

concluindo-se o sistema com a construção do Forte de S. Neutel, (…)” (FERNANDES, 

2002, p. 182) No século seguinte, em 1753, projetou-se ainda a construção de cinco 

revelins, mas nenhum deles chegou a ser concretizado (FERNANDES, 2002). 

Devido ao forte constrangimento que as muralhas representavam para o 

desenvolvimento urbano de Chaves, em 1887 a Câmara Municipal de Chaves conseguiu 

que lhe fossem cedidas, a título definitivo, as muralhas e os respetivos fossos, com o 

intuito de alargar e salubrizar a apertada Vila. Contudo, devido à forte burocracia, 

décadas depois, já depois da construção do jardim público no hornaveque da Madalena, 

ainda esperava a prometida entrega. Nos anos seguintes definiu-se a localização do 
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traçado do caminho-de-ferro da Régua a Chaves, pela Quinta do Rolo, adjacente ao 

Forte de S. Francisco a Norte. Em 1917 concluiu-se o levantamento da planta da vila 

iniciada dois anos antes, e em 1920 se desenvolvia-se já o plano de melhoramentos 

(FERNANDES, 2002). 

Por preocupações higienistas da época, surgiu a necessidade de neutralizar os 

principais focos de doenças, com isso surgiu orçamento municipal para a construção de 

vários equipamentos, nomeadamente: um novo cemitério na periferia da Vila, concluído 

em 1887; o mercado localizado no largo do Arrabalde apenas seria substituído por um 

novo em meados do século XX. O matadouro foi ampliado em 1866, e em 1879 foi 

construído um novo no campo do Tabolado, projetando-se mais tarde, em 1918, a 

demolição e construção de outro, com a intenção de libertar o espaço para a exploração 

das Caldas, e implementar um melhor sistema de distribuição de água e esgotos, desde 

a Serra de Bustelo (FERNANDES, 2002). A partir de 1903 o Regulamento de salubridade 

das edificações urbanas impos a necessidade de melhorar as condições de habitação, 

iniciando-se esforços para o fornecimento de água ao domicílio e maiores e melhores 

redes de esgotos vocacionadas à grande parte das habitações da Vila. Esse processo 

começou em 1915 e apenas ficaria concluído em 1921. 

O engenheiro Mário Filgueiras, colaborador com a Câmara de Chaves entre 1914 

e 1926, foi contratado para dar continuidade aos estudos relativos ao saneamento da 

vila, mas a sua ação acabou por se alargar a diversos projetos depois de concluída a 

Planta da Vila, como os projetos para a construção e alargamento de ruas e praças, do 

Estádio Municipal, do Bairro Económico Municipal ou a parte de engenharia do projeto 

do novo mercado do Arrabalde (FERNANDES, 2002). 

Com o impulso do Decreto-lei nº 35.931, de 4 de novembro de 1946, começam a 

surgir por todo o país os anteplanos de urbanização, com o objetivo de organizar a 

expansão urbana das cidades portugueses. Nesse mesmo ano começou a ligação dos 

arquitetos Moreira da Silva ao processo de planeamento da cidade, com o Anteplano de 

Urbanização de Chaves onde é possível detetar elementos da morfologia da cidade-

jardim condicionada à estrutura da cidade pré-existente. 

Este Anteplano para além de manter, beneficiar e ampliar a estrutura viária 

existente, também propôs a execução de várias vias, quase sempre caracterizadas por 
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uma rede de formas orgânicas. Mostrava os traçados de articulação da nova ponte Eng.º 

Barbosa Carmona com a EN-103, a EN-2, o Largo de Santo Amaro e a Rua Joaquim José 

Delgado, que já estariam em construção aquando da elaboração do plano (MOREIRA, 

2005). 

Na Madalena, previa a construção de uma nova ponte que faz a ligação entre o 

entroncamento da Av. da Estação e a Av. 5 de Outubro, contornando o hornaveque da 

Madalena até à EN-2. Previa um Eixo de ligação entre o Largo do Monumento aos 

Combatentes da Grande Guerra e o Quartel, atual Av. Nuno Alvares, e uma rede viária 

secundária na atual área do Cino-Chaves, com continuação a Sul entre o Rivelas e a linha 

do Comboio. O largo da Estação estava ligado por um eixo à Av. do Tâmega e esse eixo 

seria cruzado em “x” por um outro que ligava a atual avenida do Estádio com um dos 

arruamentos de um conjunto de traçados projetados para o atual local da Escola 

Secundária Dr. Júlio Martins. Assim como uma ligação entre o Largo do Anjo e o atual 

viaduto do Hospital, servindo o Hospital e a Escola Técnica para ali previstos. Previa 

igualmente, regras de uso e ocupação consoante o tipo de “zonas”, nomeadamente a 

“Zona Arqueológica”, a “Zona Industrial”, a “Zona Mista Existente”, a “Zona Mista 

Projetada”, a “Zona Residencial H1,H2 e H3”, a “Zona de Espaços Livres Públicos”, A 

“Zona Termal” e a “Zona Rústica”, cada uma com distintas regras de edificabilidade. 

No seu programa de propostas, o plano em questão preconizava ainda um 

conjunto de equipamentos, entre os quais o Hospital Regional, a Escola Técnica, no lugar 

da Raposeira, o Palácio da Justiça no Largo do Arrabalde, o Complexo Termal do 

Tabolado e respetiva piscina, nova Estação do Comboio na Fonte Nova, o Aeródromo, 

no Campo da Roda, a ampliação e remodelação de outros equipamentos existentes, 

duas novas escolas primárias e duas novas igrejas (MOREIRA, 2005). 

Após o fracasso na conclusão da revisão do Anteplano de Urbanização, da autoria 

dos Arquitetos Moreira da Silva, a Câmara Municipal indica o Arquiteto Nadir Afonso 

para a elaboração de um novo Anteplano em 1963. Este Anteplano apresentava uma 

proposta de alargamento de vias no Centro Histórico de maneira a formar um eixo de 

circulação entre o largo General Silveira e o Centro Termal. Antevia arranjos em quase 

todos os principais Largos do Centro da Cidade. Previa também três grandes “Zonas 

Urbanas a Realizar” com uma estrutura marcadamente ortogonal. A “Zona A” 
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compreendida entre a Avenida da Estação e a atual Escola Nadir Afonso, a “Zona B” 

corresponde à atual área do Cino-Chaves, que constituíam uma de três “Unidades de 

Vizinhança” previstas. Numa outra “Unidade de Vizinhança” correspondia à “Zona C” 

que se situava entre o bairro das Casas dos Montes e a estrada de Braga, estendendo-

se até aos Aregos. Por fim, a terceira e última unidade de vizinhança, correspondia à 

“Zona D”, considerada Bairro Operário, situada entre as estradas de Carrazedo e de 

Valpaços, junto das Fábricas de Cerâmica na prevista “Zona Industrial”. 

Outras alterações consideradas no Anteplano de 1963 foram a abertura de uma 

nova ligação a Santa Cruz, junto ao estádio, e a construção de uma nova ponte sobre o 

Tâmega, um pouco mais a Montante do que o previsto no Anteplano anterior, com 

ligação à EN-103, no Campo da Fonte. É ainda feita referência a outras “Zonas” como a 

“Zona Termal”, a “Zona Non Aedificandi”, a “Zona Rural” e uma “Futura Zona de 

Extensão Urbana”, que estabelecem as regras de utilização dos solos nas áreas a que se 

remetem. 

No âmbito dos equipamentos estava pressuposto um Centro de Desportos, no 

local do Estádio Municipal e envolvente. Estavam previstas também novas estações de 

Caminho-de-ferro, o Hospital Regional, três novos Mercados Municipais integrados nos 

respetivos centros comerciais das áreas habitacionais, duas novas igrejas, a ampliação 

do cemitério, uma Estação Rodoviária, um Aeroporto no lugar das Campinas, a 11Kms 

de Chaves, um Miradouro no Alto da Forca e um Parque de Campismo no local da 

Galinheira, na margem direita do rio. Assim como um grande espaço verde, considerado 

“Zona Non Aedificandi", que compreendia a área termal, as margens do Tâmega e do 

Ribelas e os terrenos envolventes aos Fortes de S. Francisco e de S. Neutel. 

“Após o Parecer n.º 3698, de 28-07-1970, emitido pelo Conselho Superior das 

Obras Públicas sobre os "Estudos Preliminares para o Anteplano de Urbanização da 

Cidade de Chaves", elaborado pelo Arquitecto Nadir Afonso, a Câmara despoletou 

diligências no sentido de encontrar outra metodologia para alcançar um Plano de 

Ordenamento de uma forma mais célere” (MOREIRA, 2005, p. 46). Em 1973 o Arquiteto 

Luís José Oliveira Martins começa a desenvolver o Esboceto do Plano Geral de 

Urbanização da Cidade de Chaves. Este previa uma variante à EN-103 a Norte da cidade, 

passando por Bustelo e atravessando o rio em ligação a Vila Verde da Raia, seguindo em 
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direção a Bragança. E uma variante à EN-2 com duas alternativas de traçado, uma 

transpondo o Tâmega em direção a Santa Cruz, fazendo a ligação à estrada de 

Montalegre e a outra que se estendia um pouco mais pela veiga, atravessando o rio na 

Galinheira e passava por trás do estádio, continuando o percurso da anterior. Isto 

implicaria, portanto, a construção de duas novas pontes sobre o rio Tâmega, uma em 

cada variante. 

No que diz respeito à rede ferroviária previa-se um novo troço de 

desenvolvimento para norte até à fronteira com Espanha. À autarquia cabia expropriar 

toda a área compreendida entre a Rua do Sol e o Tabolado para a execução do “Plano 

de Pormenor de Desenvolvimento dum Sector do Plano Geral de Arranjo do Largo do 

Tabolado”, para valorização do local e realização das obras para a construção de um 

arruamento de acesso a um novo conjunto residencial e comercial e ao Balneário termal. 

Havia ainda a intenção de “(…) prosseguir, com o apoio do FFH (Fundo de Fomento da 

Habitação), na ampliação do conjunto residencial de Casas dos Montes e na construção 

de um outro conjunto residencial numa área indicada entre a Estação do Comboio e o 

caminho para o Estádio (atual Bairro Verde).” (MOREIRA, 2005, p. 49). 

Quanto aos equipamentos, estabelecia-se a proposta para a construção de várias 

escolas, para os vários ciclos de estudo: sete novas escolas primárias, dois ciclos 

preparatórios - um no local onde foi construída a atual Escola Nadir Afonso e outra na 

Casas dos Montes -, um edifício para o Ensino Secundário, em Santa Cruz, a ampliação 

da Escola Dr. Júlio Martins, nos terrenos localizados a Norte e a construção de uma nova 

Escola do Magistério (MOREIRA, 2005). Propunha-se ainda a construção de 

equipamentos hoteleiros, a reconstrução do mercado das Longras e mais dois mercados 

de bairro, na Quinta da Fraga e a Norte do núcleo de Santa Cruz, novas instalações da 

Casa de Santa Marta, um novo cemitério, no local onde atualmente se localiza o centro 

escolar de Santa Cruz, uma Central de Camionagem; a consolidação da já planeada zona 

desportiva; um novo Gimnodesportivo; uma nova “Zona Industrial a Norte da Cidade, 

perto do Seara, e, por fim, várias áreas verdes - onde se destaca a criação de uma ilha 

no Rio Tâmega, na área termal. 

Em 1977, com o objetivo de definir os acessos ao Hospital, surge o Estudo Prévio 

do Plano de Pormenor da Zona dos Acessos ao Hospital, elaborado pelo arquiteto Carlos 
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Carvalho Dias. Propunha em especial a criação de duas vias: uma desde o Largo de Santo 

Amaro em direção a norte ao Bairro dos Aregos, corrigindo a antiga estrada da 

Abobeleira; e outra com início no Largo do Cemitério, atravessava em viaduto a Rua 

Alferes João Batista e o Rivelas, passava em frente ao novo Hospital, para depois 

entroncar com a anterior. Propunha ainda o alargamento e ajustamento da Rua Alferes 

João Batista e a criação de outras pequenas vias. Neste Plano apenas se previam 

habitações de moradia, em banda ou blocos residenciais. 

Para além desse foram elaborados outros Plano de Pormenor na cidade de Chaves, 

que não tiveram o mesmo proveito, particularmente o Plano de Pormenor do Tabolado 

em 1973 e posteriormente em 1986, o PP dos Aregos em 1979, o PP da Praça do Brasil 

em 1986 e o PP da Fonte do Leite em 1989. 

Plano Geral de Urbanização (PGU) 

Em Outubro de 1980, a autarquia de Chvaes contratou os arquitetos Carlos 

Carvalho Dias e Pedro Manuel Torres Eckenroth Guimarães para a conclusão do Plano 

Geral de Urbanização de Chaves. Este “novo” Plano engloba vários estudos elaborados 

desde a década de 80 do século XX até ao início dos anos 2000. Numa primeira fase 

foram elaborados: o “Relatório Preliminar” de Abril de 1981; o “Segundo Relatório” de 

Novembro do mesmo ano, e; o “Estudo Prévio” de 1982. Mais tarde surge o “Estudo 

Base” de 1989 e as primeiras Propostas de Plano em 1992 e 1994, já como “Plano de 

Urbanização de Chaves”. Numa fase posterior é apresentado o “Relatório de 

Caracterização e Diagnóstico” em 1997, seguido das Propostas de Plano de 2001 e 2004. 

Para esta parte do relatório interessa analisar a primeira fase deste Plano, contudo as 

fases posteriores vão ser alvo de uma análise mais detalhada no tópico referente ao 

Planeamento na década de noventa do século XX. 

O “Relatório Preliminar” do PGU apenas constitui o diagnóstico do concelho e a 

caracterização da cidade. O "Segundo Relatório" já apresentava as primeiras propostas 

de desenvolvimento urbano. Para além da repetição de algumas ideias de planos 

anteriores, este relatório referia os “condicionamentos ao desenvolvimento 

Urbanístico”, como a carreira de tiro, o Quartel, o Estádio e o Forte de São Neutel. Assim 

como os cursos de água (Rio Tâmega, Ribeira do Caneiro e Ribeiro do Rivelas) e suas 

margens e o Caminho-de-Ferro, como áreas de proteção. Propunha então “sentidos de 
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expansão” para Norte e para Poente, como Santa Cruz, Outeiro Seco, Cinochaves, 

Telhado, Aregos ou Casas dos Montes, e para Sul entre os troços das Estradas Nacionais 

2, 103, 213 e 314 com projeção de troços de ligação entre elas. Ficando prevista uma 

nova ponte sobre o Tâmega em Outeiro Jusão, para além das anteriormente propostas 

na Galinheira e em Santa Cruz. Previa ainda uma área de “proteção dos solos da veiga 

agrícola” e um Parque Florestal. Bem como um novo Quartel de Bombeiros, um novo 

Mercado Municipal e uma estação de Caminhos-de-ferro Regional a Sudoeste da cidade 

(MOREIRA, 2005). 

O Estudo Prévio de Novembro de 1982 faz algumas alterações à base da proposta 

anterior, como é exemplo a transladação da ponte da Galinheira para Sul na atual 

localização da ponte de São Roque e algumas alterações aos traçados das, já propostas, 

vias de ligação entre as estradas nacionais. Este estudo propõe também um conjunto de 

áreas pedonais no Centro Histórico, assim como divide as áreas de intervenção em 8 

“Zonas” da cidade e assinala as três áreas para as quais se considerava urgente elaborar 

Planos de Pormenor: Santa Cruz, Aregos e Casas dos Montes. Respetivamente aos 

equipamentos são previstas escolas primárias em Santa Cruz, Aregos e na Avenida 5 de 

Outubro, um Centro escolar Preparatório e Secundário na Formiguinha, a já prevista 

nova estação de caminho-de-ferro, um Centro Paroquial na Madalena, diversas áreas 

verdes e foi parcialmente assinalada a área do loteamento industrial da Cocanha 

(MOREIRA, 2005). 

Devido ao facto de o “Estudo Prévio” não salvaguardar a limitação da expansão 

urbana na Veiga agrícola de Chaves, entendeu-se que se deveria proibir todas as novas 

construções, sugestionando-se a expansão urbana em outras áreas da cidade. Com isso 

levou-se a cabo a desafetação de algumas parcelas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), 

essencialmente a Norte e Poente da cidade, necessárias a uma mais organizada 

expansão urbana sem comprometer a Veiga agrícola (MOREIRA, 2005). 

Como tiveram de ser revistas algumas opções anteriormente propostas, em 

Agosto de 1989 os mesmos urbanistas entregaram o “Estudo Base” do PGU. Este novo 

estudo mantinha a proposta da nova Ponte em Outeiro Jusão e a ponte no local onde 

viria a ser construída a ponte de São Roque, contudo os dois ramais de acesso a essa 

ponte foram substituídos por apenas um, com ligação ao quilómetro 0 da estrada 
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nacional 2, demolindo os edifícios existentes. Mantinha a ponte romana e algumas vias 

do Centro Histórico apenas com trânsito pedonal e previa a construção de parques de 

estacionamento; previa a extensão da linha de Caminho-de-Ferro até à zona industrial; 

definia que a expansão da cidade se devia fazer para Norte, onde propunha a criação de 

um Centro de Serviços com vista a localizar sedes de empresas, um Centro Desportivo 

albergando o novo estádio municipal e outros equipamentos desportivos, um Centro 

Cultural e Recreativo com espaços de lazer e educação com um jardim botânico, e um 

Centro Turístico e Cultural. 

A novidade neste estudo é a proposta de um Polo Universitário na Quinta dos 

Montalvões em Outeiro Seco. Muitos dos equipamentos não construídos, previstos no 

anterior estudo, deixam de ser mencionados, assim como acontece com alguns parques 

e jardins, como é exemplo o alargamento do parque do Tabolado para Sul (Ilha do 

Tâmega), incidindo agora na conceção de um “Grande Parque Público” na prevista área 

de expansão da cidade (MOREIRA, 2005). 

 

3.2. O Plano Diretor Municipal de Chaves 

Apesar dos Planos Diretores Municipais existirem antes da década de 90, foi a 

partir daí que, com a publicação do Decreto-Lei 69/90 de 2 de Março, se impulsionou a 

elaboração de aproximadamente 90% dos PDM a nível nacional. A existência deste 

instrumento de gestão territorial, tornou-se um fator determinante para o acesso aos 

fundos comunitários por parte dos municípios. O Decreto Lei nº 69/90, publicado em 

Diário da República n.º 51/1990, Série I de 2 de Março de 1990, procurava fazer um 

enquadramento correto para a estratégia de desenvolvimento do município e tinha 

como principais deveres “(…) garantir a participação das populações, consubstanciar as 

políticas aprovadas, dispor de mecanismos simplificados de ajustamento à evolução das 

situações, ser um instrumento cujo conteúdo técnico corresponda ao que é 

efetivamente necessário para assegurar seriedade às proposta que formula e, 

finalmente, articular-se com as demais figuras de plano da mesma natureza” (DECRETO-

LEI N.º 70/90, 1990, pp. 880). 
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Em Setembro de 1990 a elaboração do Plano diretor Municipal foi adjudicada à 

empresa “Planum, Assessorias e Projetos Ldª”. Depois de quatro anos em elaboração, a 

sua proposta de plano foi aprovada pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal 

em Outubro de 1994, foi ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95 

em Dezembro do ano seguinte e publicada em Diário da República I Série B, n.0 35/95 

em 10 de Fevereiro de 1995, encontrando-se em vigor desde esse momento. 

 Figura 2 - Planta de Condicionantes do PDM, 1995. 

 
 (Fonte: PDM de Chaves, 1995) 



30 

Para este estudo serão consideradas as Plantas de Condicionantes e de 

Ordenamento. O Regulamento do plano apenas serve de apoio à análise, não sendo, o 

seu conteúdo objeto de uma análise pormenorizada.  

No que diz respeito à “Planta de Condicionantes” pode-se verificar que a Reserva 

Agrícola Nacional (RAN), a Reserva Ecológica Nacional (REN), o “Domínio Hídrico” e 

Zonas Adjacentes ao Rio Tâmega, as “Concessões Minerais e Hidrominerais”, o 

“Aproveitamento Hidroagricola de Chaves, a “Servidão Aeronáutica” (Aeródromo), os 

“Imóveis Classificados”, os “Edifícios Públicos” (Hospital Distrital e Cadeia), a “Servidão 

Militar” e os “Equipamentos Escolares” são aquelas que, da lista de condicionantes, se 

apresentam na área em estudo. Porém as mais representativas são a RAN e a REN que 

condicionam a generalidade da Veiga e alguns locais em Santa Cruz (RAN), assim como 

o “Domínio Hídrico” que condiciona a edificabilidade a montante da Ponte Romana 

tanto em Santa Maria Maior e na Madalena, como em Santa Cruz. 

As áreas de edificação encontram-se qualificadas nos usos de solos e dividem-se 

em sete Classes, traduzidas graficamente na “Planta de Ordenamento”. 

A “Classe 1” corresponde aos “espaços urbanos e urbanizáveis” e subdivide-se em 

quatro categorias: a “Categoria 1.1 – cidade de Chaves” que corresponde a uma área 

idêntica à do Plano de Urbanização de 1994, que vai desde o Alto da Forca, a Sul, à Rua 

Santa Ana, a Norte, na margem direita do Rio Tâmega e a área da Madalena na margem 

esquerda; a “Categoria 1.2 – vila de Vidago” correspondente à área urbana da vila de 

Vidago e área envolvente; a “Categoria 1.3 – outros aglomerados” referente aos 

aglomerados rurais, embora alguns se encontrem conectados com os “Espaços Urbanos 

e Urbanizáveis” como é o caso de Outeiro Seco, Abobeleira, Várzea, Nantes e Vilar de 

Nantes e; a “Categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves” onde havia a intensão de 

enquadrar as habitações preexistentes ao longo das estradas que atravessam a Veiga, 

nomeadamente nas Estradas Nacionais n.º 2, 103-5, 213 e 314 e a Rua da Carreira da 

Vila.  

Na Classe 2 define-se a utilização dos “Espaços Industriais” como espaços 

destinados à instalação de indústrias transformadoras e serviços de apoio a essas 

atividades, e localizam-se em 5 locais do concelho: entre Bóbeda e Vila Nova de Veiga e 

em Vila Nova de Veiga, junto à EN-2; na EN-103 entre Curalha e a Várzea; no Seara no 
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lugar do Extremo, junto à Estrada de Montalegre; a Oeste da estrada entre Outeiro Seco 

e Vila Verde da Raia e; ao longo da EN-103-5 a Norte de Vila Verde da Raia até à Fronteira 

com Espanha. O Loteamento Industrial da Cocanha não foi incluído nesta Classe por se 

encontrar dentro do perímetro dos “Espaços Urbanos e Urbanizáveis” mais 

concretamente na “Categoria 1.1 – cidade de Chaves” que seria objeto de Estudo do 

Plano de Urbanização de Chaves. Correlacionado com estes “Espaços”, está a “Classe 3 

– Espaços para Indústrias Extrativas” que se localizam: na zona dos Barreiros, entre 

Outeiro Jusão/Pereira de Veiga e Vilar de Nantes/Nantes; a pedreira de Santo Estevão, 

junto à EN-103 e; a pedreira de Casas de Monforte. 

A “Classe 4 – Espaços agrícolas e florestais” é a que mais extensão ocupa no 

concelho e é composta por: Espaços florestais (4.1), comuns (4.1.A) e condicionados 

(4.1.B) - REN; Espaços agrícolas (4.2) - RAN, defendidos (4.2.A) e condicionados (4.2.B) – 

RAN e REN – e; Espaços agroflorestais (4.3), comuns (4.3.A) e condicionados (4.3.B) – 

REN. 

A “Classe 5 – Espaços culturais e naturais” subdivide-se em três categorias: 

Espaços culturais (5.1) que correspondem ao património arqueológico ou edificado 

como o Castelo de Monforte e o Castro de Curalha e as suas áreas envolventes; os 

Espaços de uso diversificado (5.2) referentes a cemitérios, ao Parque do Palace de 

Vidago, a Santuários como o São Caetano em Ervededo ou N. Sr.ª da Aparecida em 

Calvão e a outras atividades culturais, religiosas, recreativas, desportivas ou de lazer e; 

os Espaços de Interesse Paisagístico (5.3) a que pertencem, por exemplo, as margens do 

rio Tâmega e a Serra do Brunheiro. 

Na “Classe 6 – Espaços para infraestruturas e equipamentos” faz-se referência aos 

equipamentos existentes no concelho, como o aeródromo, depósitos municipais de 

lixos e resíduos sólidos, estações de tratamento de águas residuais, instalações de 

captação tratamento, bombagem ou armazenamento de água destinada à redes 

públicas de abastecimento, subestações de redes elétricas, antenas e postos 

retransmissores de redes de telecomunicações e as áreas para outros equipamentos ou 

infraestruturas localizadas fora dos perímetros urbanos. Assim como os espaços 

destinados a futuras instalações desses equipamentos, de acordo com o artigo 43º do 

Regulamento do PDM. 
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Constitui a “Classe 7 – Espaços canais”, “(…) todo o espaço próprio de cada 

infraestrutura da posse da entidade com jurisdição sobre a mesma, incluindo as áreas 

adjacentes imprescindíveis à sua implantação e funcionamento, tais como obras de arte, 

viadutos, bermas, taludes, trincheiras, valetas, aquedutos e elementos similares”. E 

divide-se em duas categorias: a Rede de rega fundamental (7.1), que corresponde ao 

canal de rega do aproveitamento hidroagrícola da veiga de Chaves e; Rede rodoviária 

fundamental (7.2), constituída: pelas as estradas existentes ou futuras integradas na 

rede rodoviária nacional, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional; o IP3; AS Estradas 

Nacionais nº 2, 103, 103-5 e 213; a Estrada Nacional nº 311, desde o limite do concelho 

de Boticas ao entroncamento com a estrada nacional nº2; o Eixo Fronteiriço; as vias de 

ligação dos nós do itinerário principal nº3 à cidade de Chaves, até ao limite do perímetro 

urbano; e a variante proposta à EN-103, em Curalha, e o seu prolongamento até à EN-2 

- proposta que previa uma nova ponte sobre o Rio Tâmega. 

Em 2010 foi levada a cabo a suspensão parcial do PDM na área da Quinta dos 

Montalvões, em Outeiro Seco, com o objetivo de ciar condições urbanísticas que 

permitissem a implementação do Parque de Ciência e Tecnologia de Chaves (PCTC), uma 

vez que já havia financiamento protocolado para a construção dos equipamentos 

propostos. A suspensão implicou o estabelecimento de Medidas Preventivas, destinadas 

“a evitar a alteração das circunstâncias e das condições de facto existentes que possam 

limitar a liberdade de planeamento ou comprometer ou tornar mais onerosa a execução 

do Parque de Ciência e Tecnologia de Chaves que a Autarquia pretende implementar”. 

Foi publicada a 12 de Março de 2010 em Diário da República, 2ª série – N.º 50, com 

prazo de vigência de dois anos. 

Também nesse mês, a 17 de Março de 2010, foi publicada em Diário da República, 

2ª série – N.º 53, a alteração do PDM circunscrita à área do Parque Empresarial de 

Chaves e respetiva envolvente. A área já possuía três elementos urbanizados o Mercado 

Abastecedor da Região de Chaves (MARC), o Parque de Atividades de Chaves (PAC) e a 

Plataforma Logística de Chaves (PLC) e duas áreas de urbanização programada, a 

unidade operativa 5 — área de ampliação da Plataforma Logística de Chaves e a unidade 

operativa 6 — área de ampliação do Parque de Atividades de Chaves, e previa os seus 
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objetivos programáticos, os indicadores e parâmetros urbanísticos, as formas de 

execução e os condicionamentos específicos ao uso e ocupação do solo. 

Em 2002 iniciaram-se os trabalhos de elaboração da revisão do PDM, com uma 

primeira deliberação municipal nesse sentido e consequentemente a isso foi constituída 

uma comissão para acompanhamento dos trabalhos. Depois de alguns contratempos 

com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, entidade que estava a 

elaborar a revisão, este projeto acabou por ser abortado alguns anos depois. Em 2012 

houve nova deliberação municipal para o reinicio dos trabalhos e por esse motivo 

estabeleceram-se medidas preventivas na “Categoria 1.1 – Cidade de Chaves” e 

“Categoria 1.3 – Vila de Vidago” da “Classe 1 – Espaços urbanos e urbanizáveis”, com o 

intuito de garantir a liberdade de planeamento da revisão do PDM nas áreas urbanas e 

não comprometer a sua execução. A gestão urbanística passa a ser efetuada com base 

nos estudos da revisão do PDM e por objetivos estratégicos definidos: a proteção e 

valorização das vocações temáticas dos núcleos urbanos; o desenvolvimento de um 

sistema urbano mais compacto e sustentável; a valorização e requalificação do espaço 

público e da paisagem urbana e; a melhoria das condições de acessibilidade e de 

mobilidade. Esta alteração foi publicada em Diário da República, 2ª série – Nº107 a 4 de 

junho de 2014 e com validade de dois anos, prorrogável por mais um, ou a entrada em 

vigor da Revisão do PDM, o que não aconteceu. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2014, publicada em Diário da 

República n.º 122/2014, Série I de 27 de Junho de 2014, vem determinar a suspensão 

parcial dos Planos Diretores municipais de Boticas, Cabeceiras de Basto, Chaves, Ribeira 

de Pena e Vila Pouca de Aguiar, na área atribuída à implantação do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega, e embora apenas um pequena parte interfira com o 

concelho de Chaves, estabelecem-se as respetivas medidas preventivas na “Classe 4 - 

espaços agrícolas e florestais” e na “Categoria 5.2 - espaços de uso diversificado” da 

“Classe 5 - espaços culturais e naturais” do PDM de Chaves. 

Devido ao facto das Medidas Preventivas estabelecidas em virtude da revisão do 

PDM terem caducado a 27 de Julho de 2017 foram feitas alterações ao PDM publicadas 

em Diário da República, 2.ª série - N.º 76, a 18 de Abril de 2018. Estas caracterizam-se 

por alterações de texto e de regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves e 
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consistem em alterações, revogações e adiamentos dos artigos 15.º, 18.º, 19.º, 20.º, 

22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 38.º, 55.º, 58.º, 59.º, 73.º e Anexo n.º 5. 

A atual revisão do PDM que se encontra em elaboração pela empresa “GIPP, Lda.”, 

já sofreu alguns atrasos e contratempos, principalmente por motivo da definição das 

suas condicionantes, como é exemplo a alteração do Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional, de 28 de Agosto de 2019. Não vai, portanto, poder ser aqui analisado 

o seu conteúdo por falta de elementos cartográficos, que se encontram ainda em 

constantes alterações devido à sua situação de elaboração. Contudo, é de referir que 

em Novembro de 2015 foram apresentados os Estudos de Caracterização referentes ao 

Estudo Prévio, em que se enquadram as componentes: População e Habitação; 

Atividades Económicas – Agricultura e Florestas; Atividades Económicas – Comércio e 

Serviços; Atividades Económicas – Estruturas de Apoio; Atividades Económicas – 

Indústria; Infraestruturas; Acessibilidades; Equipamentos; Património Arquitetónico; 

Património Arqueológico; Paisagem; Ocupação do Solo, e; Riscos. 

 

3.3. O Planeamento Urbano na década de 90 do século XX 

Com a expansão urbana descontrolada ao longo das décadas de 70 e 80 do século 

XX, surgiu a necessidade de um maior controlo à edificação e de assegurar um conjunto 

de infraestruturas básicas à população residente nas novas área urbanas. Esta expansão 

fez-se, principalmente, para as áreas divergentes à Veiga e ao sobrecarregado Centro 

Histórico, verificando-se essencialmente para Norte, em Santa Cruz e no Alto da 

Trindade, sendo áreas que por isso mereciam um planeamento mais urgente. Na 

Madalena, também se verifica o aparecimento de algumas habitações, pela proximidade 

ao centro da cidade, contudo o Planeamento torna-se importante também pela falta de 

infraestruturas de ligação às estradas Nacionais, em alternativa à prestigiada Ponte de 

Trajano e à Ponte Engenheiro Barbosa Carmona. Depois da entrada em vigor do Plano 

Diretor Municipal, a necessidade de atualizar o Plano de Urbanização de Chaves passa a 

ter uma maior importância, uma vez que se previa que lhe servisse de apoio no 

ordenamento da área referente à “Categoria 1.1. – cidade de Chaves” do PDM. 
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3.3.1. Plano de Pormenor da Madalena; 

Figura 3 - Plantas de Apresentação do PP da Madalena, Julho de 1990. 

 
(Fonte: Planum – Assessorias e Projetos Lda.) 
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O Plano de Pormenor da Madalena foi elaborado a partir Fevereiro de 1990, data 

de assinatura do contrato, pelo Gabinete “Planum – Assessorias e Projetos Lda.” e 

abrangia áreas adjacentes ao hornaveque da Madalena, desde o limite do Centro 

Histórico à via de acesso da nova ponte de São Roque, a Noroeste, e do Jardim Público 

à rotunda do Raio X, a Sul.  

Na sua Proposta de Plano, de Julho de 1990, prevê-se a construção de uma via de 

acesso à já prevista ponte de São Roque com o desdobramento em dois ramais de 

ligação à Avenida Duarte Pacheco; a criação de alguns parques de estacionamento junto 

aos equipamentos previstos no campo da fonte e no antigo Parque de Campismo; assim 

como uma via pedonal junto à área da “Zona verde de proteção” da margem do rio. 

No que diz respeito ao edificado, a área do plano era preenchida por seis “Zonas” 

distintas, que se encontram descritas na peça escrita da Execução do Plano e do 

Regulamento, nomeadamente: a “Zona de Edifícios de Habitação Unifamiliar” (HU) 

isoladas (Hui) ou em banda (HUb); “Zona de Edifícios de Habitação Coletiva ou Mistos” 

(HC); “Zona de Edifícios Especiais” (EE); “Zona de Equipamentos” (EQ); “Zona de 

Construção Existente” (CE); e “Zona Verde de Proteção” (VP). Nas duas primeiras 

“Zonas” eram definidos no mapa diferentes setores com regras de edificabilidade 

definidas no regulamento para cada um deles. “A "Zona de Edifícios Especiais (EE)" era 

destinada à implantação das instalações de uma Estação de Serviço, Oficina de 

Reparações de Automóveis ou Garagem” (MOREIRA, 2005 pp. 81). Nas “Zonas de 

Equipamentos” estava prevista a criação de um equipamento religioso, constituído por 

Igreja, Centro Paroquial e áreas de apoio (EQ1), uma área de equipamentos públicos de 

desporto e lazer (EQ2) e um Parque Infantil (EQ3) no Campo da Fonte; áreas de 

equipamentos escolares, melhoria, expansão e instalação de ensino pré-primário, e 

instalações desportivas de apoio (EQ4 e EQ5) na escola do Caneiro e no atual “E-Leclerc”; 

e aproveitamento da área da Quinta do Caneiro para uma eventual  instalação de um 

equipamento público que viesse a ocorrer e que valorizasse urbanisticamente a área do 

plano (EQ6); equipamentos cuja concretização estava a cargo do município, com a 

exceção do equipamento religioso. A “Zona de Construção Existente” como o próprio 

nome indica, eram áreas onde se previa manter os edifícios pré-existentes, contudo 

prevaleciam as demolições. A “Zona Verde de Proteção” era maioritariamente 
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constituída pela margem do Rio Tâmega, “cujos solos permaneceriam na Reserva 

Agrícola Nacional e na Reserva Ecológica Nacional. Esta área, que funcionaria como 

amortecimento de cheias, estaria interdita à construção de quaisquer edificações, e 

seria objeto de tratamento paisagístico” (MOREIRA, 2005 pp. 82). 

Quanto à execução do Plano pouco ou nada foi edificado ou construído, uma vez 

que esta área sofreu alterações de planeamento com as constantes mudanças no Plano 

de Urbanização de Chaves e da entrada em vigor do Plano Diretor Municipal. Contudo, 

em Outubro de 1996 houve uma tentativa de reativação e reformulação deste plano, 

havendo algumas reuniões de trabalho nesse sentido, mas apenas no século XXI no 

âmbito do Programa Polis é que apareceu um novo Plano de Pormenor para a área da 

Madalena. Mais tarde, em Agosto de 2003, foi revogado o contrato com a empresa que 

o vinha a desenvolver, para dar lugar ao novo Plano de Pormenor da Madalena, no 

âmbito do Programa Polis. 

 

3.3.2. Planos de Pormenor de Santa Cruz e Alto da Trindade 

Os Planos de Pormenor de Santa Cruz e Alto da Trindade, elaborados em conjunto 

e de forma agregada pelo gabinete “Arquitetos Pioledo, Lda.” a partir de Outubro de 

1990, data de assinatura do contrato. Compreendidos entre a Avenida do Tâmega a 

Este, o Lugar do Extremo a Oeste, a Rua Timor (Cocanha) a Norte e a Carreira de Tiro a 

Sul. 

Com análise na “Planta de Síntese”, da Proposta dos Planos de Julho de 1992, 

verifica-se desde logo a existência de uma proposta de hierarquização das intervenções 

na rede viária, com a distinção entre “Arruamentos Projetados Principais” e 

“Arruamentos Projetados Secundários”. Os Primeiros organizam a estrutura urbanística 

proposta e caracterizam-se por Alamedas e pelas maiores vias estruturantes do Plano. 

A partir de uma rotunda na Fonte do Leite previa-se uma via de articulação com a já 

proposta, no Plano Geral de Urbanização, Via Circular Externa e uma Alameda de ligação 

à Cocanha, atual hipermercado Continente, seguindo a partir daí uma via para Este 

fazendo a ligação com a avenida do Tâmega a Sul e a Norte do Bairro São Bernardino II. 

Essa via era encontrada a uma equidistância similar às duas Avenidas (da Cocanha e do 
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Tâmega) por outra grande Alameda que provinha a Nordeste de Santa Cruz. A Sul, 

estavam planeados dois arruamentos principais que se união em T, uma vinda da 

Avenida Heróis de Chaves até à Rua Inácio Pizarro e outra proveniente dessa 

estendendo-se até à Avenida do Tâmega e à Rua Antunes Guerreiro. A Noroeste, no Alto 

do Valongo estavam previstas vias de articulação da Via Circular com a estrada de 

Montalegre e desta com a alameda entre a Cocanha e a Fonte do Leite em direção à 

atual localização do Hipermercado LIDL. Os “Arruamentos Projetados Secundários” 

caracterizam-se por via de ligação entre as de maior importância, preenchendo os 

espaços que ainda não se encontravam urbanizados devido à expansão urbana irregular 

verificada nas décadas anteriores. A Planta número 4 previa ainda a pavimentação de 

muitos dos arruamentos já existentes na área planeada. 

Figura 4 - Planta Síntese dos PP de Santa Cruz e Alto da Trindade, Julho de 1990. 

 
(Fonte: Arquitectos Pioledo, Lda.) 

No que respeita ao edificado pode constatar-se que, na habitação apenas eram 

indicados dois tipos de edifícios, os de ocupação mista, prevendo ocupação coletiva e 

comércio com rés do chão mais 3 pisos, verificam-se distribuídos mais frequentemente 

ao longo das vias principais, e os de Ocupação Habitacional, apenas com habitações 



39 

unifamiliares, com rés do chão mais 1 ou 2 pisos, nos arruamentos secundários. Da 

mesma forma estavam previstos vários equipamentos coletivos, como por exemplo: um 

Mercado no Alto do Valongo e a Sul de um Parque Desportivo também para aí previsto; 

escolas de vários níveis de ensino, uma EB-123 entre os Bairros Engenheiro Branco 

Teixeira e São Bernardino II, uma Pré-Primária e Primária, a Oeste do atual 

hipermercado “Continente”, duas Pré-Primárias, uma a Sul da antiga escola primária de 

Santa Cruz e outra no atual local do “Externato O Pinguim”, e a Escola Preparatória, a 

Oeste do atual hipermercado “LIDL”; uma Igreja no local onde realmente foi construída 

Igreja da Sagrada Família; o Centro de Saúde nº2, edificado no local apontado; um 

Centro Cultural, Parque de Lazer e algumas Instalações Desportivas contendo piscinas, 

junto à Carreira de Tiro e a Sudoeste do Núcleo antigo de Santa Cruz; um edifício 

administrativo de uso não especificado, na Fonte do Leite;  uma Junta de Freguesia com 

Campo de Jogos e Jardim, no local do atual “Bricomarché”; um Hotel e um Parque de 

Exposições de interesse regional, junto à Via Circular Externa; além de diversos Parque 

Infantis e Espaços Verdes dispersos por diferentes locais. 

Como já foi referido houveram alguns equipamentos coletivos que foram 

efetivamente construídos, assim como algumas vias secundárias e a pavimentação de 

arruamentos um pouco por toda a área dos Planos. Apesar destes Planos nunca terem 

sido concluídos, rescisão dos contratos em Julho de 2003, os seus estudos serviram de 

base para a gestão urbanística daquela área e influenciaram as versões posteriores do 

Plano de Urbanização de Chaves. A elaboração destes Planos acabou por ser suspensa 

por falta de cartografia atualizada, contudo no início de 1998 ainda houve uma tentativa 

por parte da Câmara Municipal de Chaves para reativar elaboração dos Planos, mas 

nunca se concretizou. Mais tarde apareceram outros Planos que incidiam sobre algumas 

partes deste Plano, como por exemplo o Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte, com 

o Programa Polis, o Plano de Pormenor de Santa Cruz e Zona de Expansão Nordeste, ou 

até, de forma muito pouco abrangente neste Plano, o Plano de Pormenor da Fonte do 

Leite de 2009. 
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3.3.3. Plano de Urbanização de Chaves; 

Com entrada em vigor do Decreto-Lei 69/90, de 2 de Março, que regulamenta o 

regime jurídico dos planos municipais de ordenamento do território, e no seguimento 

do “Estudo Base” de 1989 do Plano Geral de Urbanização que foi referido 

anteriormente, surge a necessidade de desenvolver outra versão do Plano que 

corresponda às novas exigências. Esta fase do Plano é elaborada pelos mesmo 

arquitetos que vinham a trabalhar no Plano Geral de Urbanização de Chaves, Arquitetos 

Carlos Carvalho Dias e Pedro Eckenroth Guimarães, e consistia num Regulamento e em 

nove peças desenhadas, e foi apresentada em Setembro de 1992. 

Com base na análise das plantas verifica-se que as propostas para as 

acessibilidades mudaram quando comparadas às do Estudo Base de 1989 do Plano Geral 

de Urbanização, uma vez que a Via Circular que contorna a cidade sofre algumas 

alterações, nomeadamente o abandono da travessia sobre o Tâmega em Outeiro Jusão, 

ficando apenas a contornar o Alto da Forca, bem como houve um afastamento da via na 

Fonte do leite, contornando agora o campo da A.D. Flaviense. Para além dessa via, surge 

pela primeira vez, a “Via de Cintura Interna”. Esta via, numa direção Sul – Norte, 

começava numa ligação da antiga linha ferroviária com o entroncamento entre a 

Avenida Bracara Augusta e a EN-103, seguia pelo obsoleto Caminho-de-Ferro até ao 

Monte Fistor, junto ao Hospital, seguia em direção ao Bairro São João, seguindo-se a 

Fonte do Leite e posteriormente o trajeto em Alameda correspondente de forma geral 

ao dos Planos de Pormenor de Santa Cruz e Alto da Trindade, cruzando com a Avenida 

da Cocanha no local do atual hipermercado Continente e acabando na Avenida do 

Tâmega. Surge do mesmo modo as vias estruturantes entre Via Circular com a Via de 

Cintura Interna e a rede viária existente, organizando a rede viária de uma forma 

hierárquica clara. 

Do ponto de vista do edificado previsto e mais concretamente as zonas 

habitacionais, eram observadas duas tipologias: "Zonas Urbanas e Urbanizáveis" e 

"Zonas não Urbanizáveis". Nas “Zonas Urbanas e Urbanizáveis” eram incluídos a área do 

“Centro Histórico”, da “Zona Industrial”, do “Parque Regional/ Business Center”; as 

“Unidades Hoteleiras”, as “Áreas de Equipamento Local” e as “Zonas Residenciais” 

(MOREIRA, 2005 pp.89). Estas últimas eram subdivididas em áreas de média densidade, 
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de 300 a 350 habitantes por hectare (R1), e áreas de baixa densidade, de 120 a 150 

habitantes por hectare (R2 e R3). No que diz respeito às “Zonas não Urbanizáveis” 

incluíam-se as "Zonas Livres de Proteção ou Enquadramento", a "Reserva Agrícola 

Nacional", as "Áreas Exteriores ao Limite da Zona Urbana" e a "Área de Proteção à Zona 

Industrial". As áreas referentes aos Planos de Pormenor da Madalena, Santa Cruz e Alto 

da Trindade não estão definidas as condições de edificabilidade, remetendo-as para os 

referidos Planos. 

No que concerne aos equipamentos, eram indicados na “Planta de Zonamento” 

os equipamentos existentes e os propostos. Dos equipamentos propostos verificam-se 

vários do tipo: Hoteleiro, previa-se um Hotel em Santa Cruz E outro no Alto da Forca, 

uma Estalagem na Rua do Olival e uma Pensão no Tabolado; Cultural, uma 

Biblioteca/Centro Cultural a Noroeste de Santa Cruz e outra junto à atual Igreja da 

Sagrada Família; Desportivo, um no local do atual Complexo Desportivo Francisco 

Carvalho e outro na Quinta da Formiguinha junto ao Estádio; de Ensino, com seis Escolas 

Pré-Primárias (uma em Outeiro Seco, uma em Santa Cruz, uma entre os bairros dos 

Aregos e Casas dos Montes, uma na Praça do Brasil e duas em Casas dos Montes), duas 

Escolas Primárias (uma entre os bairros dos Aregos e Casas dos Montes e outra em Casas 

dos Montes), uma Escola de Ensino Básico 1,2 e 3 (entre os Bairros Engenheiro Branco 

Teixeira e São Bernardino II) e uma Escola sem definição (no loteamento a Oeste do 

atual hipermercado “Continente”); comunicações, com proposta de criação de dois 

parques de estacionamento, um a Oeste de Santo Amaro (junto ao Caminho-de-Ferro) 

e outro no antigo Parque de Campismo na Madalena; mercado, junto à EM-507 (entre 

as ruas do Valongo e do Alto do Valongo); religioso, uma em Santa Cruz – Trindade (onde 

se construiu a Igreja da Sagrada Família) e outra em Casas dos Montes; e ainda um 

Quartel dos Bombeiros na Av. de Santo Amaro. Para além de uma grande área reservada 

à criação de um Parque Regional / Business Center, a Norte da Cidade, “destinado à 

localização e ocorrência de expressões representativas da cultura e lazer” (MOREIRA, 

2005 p. 93). Previa-se ainda a intenção de alargar o Loteamento Industrial da Cocanha. 

Na “Planta de Regulamento” fazia-se referência a um equipamento de Saúde no Alto da 

Forca, contudo na “Planta de Zonamento” não aparece referenciado. 
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Figura 5 - Planta de Zonamento do PU de Chaves, Fevereiro de 1994. 

 
 (Fonte: Proposta - PU de Chaves, DIAS e GUIMARÃES) 
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No seguimento da Proposta de Plano de 1992 surge uma nova Proposta de Plano 

em Março de 1994, da autoria dos mesmos arquitetos, com o objetivo de fazer algumas 

alterações que se consideravam necessárias à data. Essas alterações denotam-se, desde 

logo, na delimitação da área urbana do Plano, com o alargamento a Noroeste, desde a 

Fonte do Leite ao Loteamento Industrial da Cocanha pelo trajeto da Via Circular Externa, 

na Madalena, com a adaptação ao novo traçado da via estruturante da Ponte de São 

Roque até ao cruzamento da EN-213 com a EN-314 e uma faixa no lado Este das 

Avenidas 5 de Outubro e do Tâmega. Houve também uma redução da área urbana a 

Oeste de Casas dos Montes e a Nascente da Avenida do Tâmega, na área das lagoas do 

Rio Tâmega. 

Quanto à rede viária prevista nesta Proposta de Plano, denota-se uma maior 

influência da rede proposta nos Planos de Pormenor de Santa Cruz e Alto da Trindade, 

com exceção do facto de não ser mencionada a alameda central a Norte de Santa Cruz. 

Na restante área do Plano, a Circular Externa mantem-se com o mesmo traçado, 

excetuando no já referido acesso à Ponte de São Roque, com a extensão de uma ligação 

da EN-103 até ao referido cruzamento com as Estradas Nacionais 213 e 314, o que indica 

que esta versão do Plano não foi influenciada pelo Plano de Pormenor da Madalena de 

1990, que não previa essa via nem o traçado definitivo dos acessos à Ponte. 

Nas áreas habitacionais mantêm-se, maioritariamente, as mesmas classificações, 

contudo estas, segundo o regulamento do Plano, sofrem alterações nos valores dos 

parâmetros urbanísticos, especificamente: áreas centrais (R1) de densidade superior, 

com seis pisos, no máximo, acima do solo e tipo de habitação coletiva; áreas não centrais 

(R2) com 4 pisos, no máximo, acima do solo e tipo de habitação coletiva e; demais zonas 

(R3)com 2 pisos, no máximo, acima do solo e com construção de três ou quatro frentes. 

No que toca a equipamentos coletivos podemos verificar que há diversas 

alterações nesta proposta. São agora propostos novos equipamentos administrativos: 

um para os Serviços Florestais, na antiga Quinta dos Machados, local onde efetivamente 

foi edificado; a Junta de Freguesia de Santa Cruz, no local do atual “Bricomarché” e; 

outro sem definição especificada, na Fonte do Leite. Na Indústria Hoteleira, são 

repetidos os equipamentos da proposta anterior, com exceção da estalagem na Rua do 

Olival, e é acrescentado um Hotel a Noroeste da Cidade, junto à Estrada do Seara. Nos 
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equipamentos culturais é abandonada a ideia das Bibliotecas / Centros Culturais em 

Santa Cruz, mas há a intensão um Museu na Avenida dos Aliados e um Auditório / 

Cinema na Avenida dos Bombeiros Voluntários. No Desporto abandonam-se as 

localizações anteriores e indicam-se duas opções: uma a Noroeste da cidade e outra no 

Bairro dos Aregos. No Ensino são propostas novas localizações referentes às várias 

tipologias de ensino. No ensino Pré-Primário acrescentam-se uma escola no Alto do 

Valongo, outra aproximadamente 200 metros mais a Sul e outra no Caneiro, 

abandonando-se uma entre os Bairros dos Aregos e Casas dos Montes e outra junto à 

Praça do Brasil. No ensino primário abandona-se a proposta de uma escola entre os 

Bairros dos Aregos e Casas dos Montes. No ensino básico (1º, 2º e 3º Ciclos) é também 

abandonada a escola em Santa Cruz. E propunha-se a criação de um Polo Universitário 

na Quinta dos Montalvões, um Centro de Formação Profissional na Avenida da Cocanha, 

onde foi realmente edificado, e uma Escola de Enfermagem na Fonte do Leite, no local 

onde se estabeleceu a Escola Profissional. Para além dos equipamentos já previstos na 

Proposta de Plano de 1992 que agora se repetem. 

Posteriormente, em 1997, foi executada a atualização do Plano e, em Novembro 

desse ano, entregue o Relatório de Caracterização e Diagnóstico, onde consta a Planta 

de Zonamento e Rede Viária. Com base na análise dessa Planta verifica-se que no 

traçado da Via Circular Interna deixa de existir a proposta de ligação da Fonte do Leite à 

Cocanha. Contudo, na Via Circular Externa, para além da proposta de traçado de 1994, 

previa-se a extensão a Sul, reavivando a ideia de contornar o Bairro da Várzea seguindo 

sobre o Tâmega, em Ponte, e fazer a ligação à EN-2 em Outeiro Jusão. Assim como 

acontece a Norte, junto ao Bairro São Bernardino II, em que era prevista a continuação 

da Via Circular Externa até à EN-103-5, atravessando a Veiga e com previsão de outra 

ponte sobre o Rio Tâmega. Também se verificam as propostas de traçado e dos nós de 

ligação ao IP3, na zona Industrial e em Valdanta. 

No que ao edificado diz respeito, apenas era feita menção à localização dos 

equipamentos existentes e os que estariam previstos, sem fazer qualquer referência às 

tipologias dos mesmos e coincidindo com a localização dos equipamentos já 

apresentados no Proposta de Plano de 1994. Contudo, faz-se referência às áreas da 

Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional, dos Espaços Florestais, dos 
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Espaços Urbanos e Urbanizáveis e das suas Expansões Previstas, dos Espaços Industriais, 

todos eles previstos no PDM. Faz referência também à localização de determinados 

equipamentos, nomeadamente: o Espaço para Industrias Extrativas, no Campo da Roda; 

o Aeródromo, a Este das Industrias Extrativas; a Futura Albufeira, na localização da 

antiga Barragem Romana de Abobeleira e; o já referido Parque Urbano, a Norte da 

Cidade. Referia ainda as “Zonas Livres de Proteção e Enquadramento”, uma “Zona de 

Reserva” à expansão urbana, a Oeste de Outeiro Seco, e os locais de “Definição ou 

Reforço de Lugares Centrais”, a Norte de Santa Cruz, no Campelado, na Fonte do Leite 

e no Bairro São João. 

Em Abril de 2000 surge a primeira proposta da Planta de Zonamento de uma nova 

Proposta de Plano, contudo esta era a única peça que constava desta fase do Plano em 

2000. 

Nesta proposta voltam a aparecer algumas vias que na fase anterior tinham sido 

eliminadas, particularmente: na Via Circular Interna volta a aparecer a ligação da Fonte 

do Leite com a Cocanha, em Alameda; na Via Circular Externa a Sul é alterado o trajeto 

de contorno ao Bairro da Várzea e ligação com a EN-103 e consequente conexão, em 

ponte sobre o Tâmega, com a EN-2 mais a Sul, na Madalena prevê-se a continuação da 

via, que se previa ligar a EN-103-5 ao cruzamento com as EN-213 e ER-314, mais a Sul 

fazendo a conexão com a EN-2 e a Norte sugeria-se a extensão da Via até Outeiro Seco 

de maneira a circundar a aldeia e a Escola de Ensino Superior aí projetada; a proposta 

de Ponte a Norte da Lagoa de Santa Cruz no rio Tâmega, passa a ser feita a Sul do Bairro 

São Bernardino II; voltam também as propostas da Alameda a Norte de Santa Cruz e da 

via de ligação entre a Avenida Heróis de Chaves e a Avenida do Tâmega, a Sul de Santa 

Cruz; assim como as várias ligações entre as duas Vias Circulares que não se 

encontravam na proposta antecedente. O IP4 aparece com o traçado definitivo e os nós 

de acesso também se encontram com o traçado e a localização próxima daquilo que 

viriam a ser, fazendo referência ao “Nó Chaves Centro” próximo do Seara. 

Nas propostas dos equipamentos coletivos verificamos uma Central de 

Camionagem, no Bairro de São João, uma estação de armazenagem de gás no Bairro da 

Várzea, onde efetivamente se construiu, um cemitério em Casas dos Montes e três 

Centros Lúdicos e Culturais: um no Atual Centro Cultural de Chaves, antiga Estação do 
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Caminho-de-Ferro; outro a Norte de Santa Cruz e; um, mais pequeno, entre os Bairros 

dos Aregos e Casas dos Montes. Sugeria-se igualmente o alargamento das escolas 

Secundária Dr. António Granjo e Dr. Francisco Gonçalves Carneiro. Assim como já se 

encontravam assinaladas as construções dos Hipermercados “Continente/Modelo” e 

“E’Leclerc”. 

Em Maio de 2001 foi entregue à Câmara Municipal, pelos arquitetos responsáveis 

pela elaboração do Plano, a Planta de Zonamento e a Planta da Rede Viária, com as 

devidas alterações consideradas necessárias à anterior proposta. Nesta fase do Plano 

propunham-se quatro níveis de “Espaços Urbanos”: o nível 1 era considerado o espaço 

destinado essencialmente a habitação unifamiliar; o nível 2 era destinado a habitação 

unifamiliar geminada ou em banda; o nível 3 a habitação coletiva com cércea máxima 

de 4 pisos e; o nível 4 como o Espaço Urbano destinado essencialmente a habitação 

coletiva com cércea máxima de 6 pisos. Os níveis mais altos dos Espaços Urbanos eram 

encontrados em volta do Centro Histórico e junto às vias rodoviárias principais. Também 

estavam previstas as “Unidades Operativas de Planeamento e de Gestão” que 

propunham nove áreas sujeitas a Planos de Pormenor, nomeadamente: no Parque de 

Atividades, a Noroeste de Outeiro Seco; em Outeiro Seco; o Parque Urbano de Chaves, 

a Norte de Santa Cruz; no Alto da Trindade, que se localizava mais concretamente em 

Barrocos e no Seara; na Fonte do Leite; a Norte do Quartel, entre a Carreira de Tiro e 

Santa Cruz; o Parque Urbano da Galinheira, na margem direita do rio Tâmega; na 

Madalena e; na Granjinha, englobando o Bairro da Várzea. 

Na rede viária percebe-se, desde logo, uma melhor definição dos nós de acesso ao 

IP4 e consecutiva ligação à cidade a Noroeste e previsão de uma via no sentido oposto 

em direção a Sanjurge e Bustelo. Na Via Circular Externa abandona-se a ligação entre o 

cruzamento das EN-213 e ER-314 com a N2, substituída por uma via que vinha da ponte 

prevista em Outeiro Jusão até ao cruzamento das Estradas M-537 com a ER-314, no 

Campo da Roda. O troço circundante à Várzea também sofre uma ligeira inflexão a Oeste 

e a Ponte sobre o Tâmega próxima às lagoas volta a ser prevista mais a Norte. Na Via 

Circular Interna o traçado mantem-se idêntico ao anterior, com exceção da ligação à 

Avenida do Tâmega a Norte que passa a ser feita de forma indireta por uma nova artéria 

que faz ligação à ponte sobre o Tâmega, a Norte do Bairro São Bernardino II, a Via 
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Circular Interna passa a fazer a conexão com a Rua Santa Ana e em seguida com a Via 

Circular Externa, mais a Norte. Nas vias estruturantes evidencia-se uma nova via desde 

o nó do IP4 até ao cruzamento da Via Circular Interna com o Caminho Velho do Seara. 

Além disso são feitas propostas para várias vias de menor importância. 

Quanto aos equipamentos coletivos as sugestões são praticamente as mesmas das 

propostas de Plano anteriores, apenas se verificam uma Escola do 2ª e 3ª ciclos no local 

onde hoje se encontra o “Bricomarché” e dois conjuntos de Escola Primária e Pré-

Primária, um em Barrocos, a Norte do local onde viria a ser construído o novo cemitério 

municipal, e outro a Nordeste do Campelado. 

Em Janeiro de 2004 surge uma nova proposta para a Planta de Zonamento do 

Plano de Urbanização de Chaves, da autoria dos mesmos Arquitetos, já com algumas 

referências ao Programa Polis e aos seus Planos de Pormenor. No entanto as propostas 

referentes aos Planos de Pormenor do Programa Polis vão ser objeto de análise mais 

exaustiva nos respetivos tópicos. Nesta proposta definem-se as zonas de habitação de 

forma idêntica à anterior, porém aqui são definidos “Núcleos de Interesse 

Arquitetónico” que se localizam ao longo da Avenida Nuno Álvares, no Bairro Operário, 

em Outeiro Seco e no Santo Amaro, para além da distinção do Centro Histórico.  

Relativamente à rede viária as únicas alterações notadas são a Este de Outeiro 

Seco, onde se abandona a ideia da Via Circular Externa a circundar essa área por Leste, 

e uma pequena alteração do trajeto de uma via estruturante na Fonte do Leite e de 

outras vias de menor importância. 

Acerca dos equipamentos coletivos, não apresenta nenhum que não tenha já sido 

apresentado em versões anteriores, para além da Escola na Madalena, junto ao ribeiro 

do Caneiro, e o Parque de Feiras, entre a Carreira de Tiro e Santa Cruz, projetos que se 

encontram preconizados nos Planos de Pormenor da Madalena e da Zona Urbana Norte, 

respetivamente, do Programa Polis. 

No que diz respeito ao que efetivamente foi construído ao longo dos anos em que 

o Plano de Urbanização foi sendo elaborado, a análise seria muito extensa, até porque 

o este plano é descendente do Plano Geral de Urbanização de Chaves que remonta ao 

Esboceto de 1977 da autoria do arquiteto Luís José Oliveira Martins. Nesse sentido, 
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foram sendo anunciados quais os equipamentos que foram efetivamente construídos 

nos locais propostos, sendo que nos edifícios habitacionais apenas se pode denotar 

alguma influência dos números de pisos sugeridos nos planos, contudo não foram 

analisadas informações das datas de construção dos edifícios ou da vigência real das 

Plantas de Zonamento apresentadas, uma vez que quase todas elas não passam de 

propostas de Plano. No referente à rede viária, tanto na Via Circular Interna com na Via 

Circular Externa quase nada foi construído, apenas as vias que ligam a cidade ao nó da 

atual A24, um troço de ligação à estrada de Montalegre e outro até à Fonte do Leite 

conectando com a Via Circular Interna e desta só foi construído atualmente um troço 

para Sul. 

 

Estes três Planos, juntamente com o Plano Diretor Municipal, são aqueles que 

mais marcaram o planeamento urbano da década de noventa do século XX na cidade de 

Chaves. Incidiram essencialmente na forma de organizar e condicionar o espaço, 

definindo onde e como se podia construir. Assim como faziam referência a alguns 

equipamentos necessários à população em contexto urbano, que, ao mesmo tempo, 

tinham a intensão de servir de catalisadores às dinâmicas urbanas dos espaços. 

 

3.4. O Programa Polis em Chaves; 

O Programa Polis surge pela primeira na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

26/2000, de 15 de Maio de 2000, tinha como objetivo principal a requalificação de 

cidades de forma a melhorar a qualidade de vida dos residentes, mediante intervenções 

urbanísticas e ambientais, “melhorando a atractividade e competitividade de pólos 

urbanos que têm um papel relevante na estruturação do sistema urbano nacional” 

(RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 26/2000, pp. 2107), e funcionava com 

base numa forte parceria entre o Governo e as Autarquias, aproveitando a 

disponibilidade financeira do III Quadro Comunitário de Apoio. 

Este Programa, aparece no sentido de difundir pelas principais cidades do país o 

sucesso da experiência urbanística desenvolvida no âmbito da EXPO 98, em Lisboa. 

Assim como visava responder às preocupações ambientais e à necessidade de 
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requalificação urbana, que se verificaram no início da primeira década do século XXI, nas 

cidades portuguesas. 

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 26 (2000), o Programa Polis 

devia focar-se em quatro desígnios estratégicos: Cidades Verdes, Cidades Digitais, 

Cidades do Conhecimento e do Entretenimento e Cidades Intergeracionais. Para 

fomentar as Cidades Verdes previa-se, entre outros, o reordenamento do trânsito e a 

criação de novas formas de mobilidade, a criação de espaços públicos, aos quais se 

verificava uma carência nas cidades portuguesas, com base na valorização de linhas de 

água ou frentes de mar, tornando-as “âncoras” ambientais para a cidade. As Cidades 

Digitais, tinham como objetivo a inserção dos cidadãos numa sociedade mais 

contemporânea, prevendo para isso o fomento de tecnologias para melhores serviços 

de comunicação digital, comerciais, culturais, escolares, lúdicos e de participação cívica 

na sociedade. Nas Cidades do Conhecimento e do Entretenimento, objetivava-se a 

fixação de população jovem e munida de conhecimentos, para com isso dar à cidade 

uma nova vida económica e cultural, para isso deveriam ser guarnecidas de 

equipamentos científicos e tecnológicos, estabelecimentos de ensino de todos os níveis 

e espaços culturais e de aprendizagem artística. As cidades Intergeracionais, aparecem 

do facto de se notar um abandono dos Centros Históricos e de uma cada vez maior 

suburbanização da população mais jovem. Para o combater essa condição, previa-se a 

requalificação urbana e reabilitação habitacional e atribuição de novas funções aos 

Centros Históricos, por forma a reabri-los às gerações mais novas. 

No caso concreto da cidade de Chaves, o município apresentou a sua candidatura 

ao Programa em Maio de 2001. Em Julho do mesmo ano o Ministério do Ambiênte e 

Ordenamento do Território decide apoiar a candidatura de Chaves. em janeiro de 2002 

a Câmara Municipal e a Parquexpo iniciam a elaboração do Plano Estratégico e em 

Março é constituída a Sociedade “ChavesPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do 

Programa Polis em Chaves, S. A.” pelo Decreto-Lei n.º 70/2002, publicado em Diário da 

República n.º 71/2002, Série I-A. 
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    Figura 6 - Implantação das ações do Programa Polis na cidade de Chaves. 

 
      (Fonte: NASCIMENTO, 2008) 

O Programa Polis na cidade de Chaves compreendia a requalificação das margens 

do Rio Tâmega, entre a zona das Lagoas e o Açude dos Agapitos, as margens das ribeiras 

do Rivelas e do Caneiro, de maneira a proporcionar aumento significativo dos Espaços 

Públicos, de Áreas Verdes e de corredores pedonais. Assim como acontecia na 

envolvente dos Fortes de São Francisco e de São Neutel, na Área Termal e jardim do 

Tabolado. Estavam previstas também outras ações de valorização do espaço público e 

do património, um Pavilhão Multiusos, um Parque Urbano, entre outras que serão 

descritas mais adiante. 
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Estava prevista no Plano Estratégico a elaboração de seis Planos de Pormenor em 

simultâneo, contudo apenas foram criados cinco deles. A ideia do Plano de Pormenor 

da Zona Termal foi abandonada e as suas propostas elaboradas em projetos não 

enquadrados com um Plano. Foram ainda elaborados alguns estudos de caracterização 

da área de intervenção do Programa Polis, como o Estudo de Incidência Ambiental, o 

Estudo Hidrológico do Rio Tâmega, o Cadastro Predial ou o Estudo de Tráfego, de 

maneira a obter dados necessários ao desenvolvimento dos Planos e Projetos, a 

elaborar. 

 

3.4.1. Plano de Pormenor da Madalena; 

O Plano de Pormenor da Madalena foi criado com o objetivo de abranger o núcleo 

urbano da Madalena, com exceção do hornaveque que se encontra dentro dos limites 

do Plano de Salvaguarda do Centro Histórico, e áreas adjacentes que se encontram 

condicionadas pelo PDM em vigor. Contempla a criação de uma área verde, pública, 

abrangendo a margem esquerda do rio Tâmega, a montante da ponte de São Roque. 

Este plano vem substituir o Plano de Pormenor da Madalena, de 1990, que nunca 

chegou à conclusão. 

Era compreendido entre as Vias de acesso às Pontes de São Roque (Avenida 

Doutor Mário Soares) e Engenheiro Barbosa Carmona (EN-103 e EN-213), com exceção 

da área da margem esquerda do Tâmega que ultrapassava a Ponte Engenheiro Barbosa 

Carmona até à Rua Lombo do Caneiro, e entre o Rio Tâmega e a Avenida Doutor Mário 

Soares – com a previsão de se estender até ao cruzamento com as EN-213 e EM-537. 

No Estudo Prévio, apresentado em Outubro de 2004, previa-se três cenários, 

apenas distintos em respeito á área da Rua de São Roque e área envolvente, a indecisão 

prendia-se com a previsão, ou não, de malha urbana completamente nova e ordenada, 

e consequente demolição das habitações existentes. Contudo na restante área do Plano 

previa-se uma grande área verde, junto ao Rio Tâmega, a montante do Jardim Público, 

com ciclovia e vias pedonais, até atravessar o Rio junto à Azenha dos Agapitos. Junto ao 

novo troço da Avenida Doutor Mário Soares, estava prevista uma escola EB 1-2 e 

equipamentos desportivos, com pavilhão coberto e campo de jogos ao ar livre, assim 
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como a requalificação das margens do Caneiro. Para além da escola, no que diz respeito 

aos equipamentos verificava-se a existência de um “Centro Social e Centro Dia” na 

Escola Primária do Caneiro e um “Parque de Autocaravanas”, onde atualmente se 

localiza o campo de futebol de praia. Nas áreas residenciais eram propostas algumas 

habitações entre uma nova via marginal que contornava a área verde e a Rua do Caneiro, 

outra entre a Rotunda do Raio X e a Rua Dom Afonso III, atual Retail Park, assim como a 

Norte entre o Quartel dos Bombeiros Voluntários Flavienses e uma via que previa fazer 

a ligação entre a rotunda da Av. Dr. Mário Soares e o Centro Histórico, sendo que a 

dúvida nos diferentes cenários possíveis estava se se devia estender a nova área 

residencial até à Rua de São Roque, ficando a área entre essa Rua e o Rio como espaço 

verde. 

Em Janeiro de 2005 surge a primeira Proposta de Plano, que define com maior 

clareza todos os espaços propostos. Na “Zona Verde Marginal da Madalena”, a 

montante do Jardim Público, propõe-se um traçado mais próximo ao definitivo, assim 

como um parque infantil e três quiosques junto à via marginal. Na área residencial 

define-se em Habitação Unifamiliar e Habitação Coletiva, sendo que nesta proposta 

opta-se por ocupar toda a área Norte do Plano com habitação, prevê-se uma via mais 

larga a partir da Rotunda da Av. Dr. Mário Soares até à Alameda da Galinheira, fazendo-

se a ligação ao Centro Histórico por vias perpendiculares a essa. 

Posteriormente foram feitas várias reformulações da solução urbanística do Plano, 

especificamente em Novembro de 2006, em Fevereiro de 2007, em Julho de 2008 e em 

Janeiro de 2009, que para além de ligeiras alterações às propostas já descritas, se opta 

por não prever construções dentro do Limite da Zona Adjacente do Rio Tâmega, 

libertando a área da Rua de São Roque e envolvente de planeamento urbanístico. 

No que diz respeito à execução do Plano, a única ação efetivamente consumada 

foi a área verde marginal. A elaboração do Plano de Pormenor da Madalena, assim como 

os outros Planos referentes ao Programa Polis, acabaria por ser suspensa e 

posteriormente cancelada, antes de ser consumada, por falta de cartografia 

homologada e porque já tinham sido implementados os projetos do Programa Polis 

considerados essenciais para a cidade de Chaves. 
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    Figura 7 - Planta de Implantação do PP da Madalena (Programa Polis), Janeiro de 2009. 

 
    (Fonte: ChavesPolis, S.A.) 

 

3.4.2. Plano de Salvaguarda do Centro Histórico; 

O Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de Chaves, pretendia valorizar e 

requalificar vários espaços do Centro Histórico e envolvente. A área do Plano era 

compreendida entre a Avenida Miguel Torga, a Nordeste e as Ruas do Sol e Joaquim José 

Delgado, a Sudoeste, o Hornaveque da Madalena a Sudeste e pelas Avenidas dos 

Bombeiros Voluntários e Xavier Teixeira, a Noroeste. 

Este Plano, assim como os outros relacionados com o Programa Polis, teve várias 

propostas ao longo do tempo da elaboração. O Estudo Prévio data de Agosto de 2004 e 

não antecipa qualquer planta com propostas. 
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Figura 8 - Planta de Implantação do Plano de Salvaguarda do Centro Histórico, Julho 2006. 

 
       (Fonte: ChavesPolis, S.A.) 

A primeira Proposta de Plano, de Janeiro de 2005, apresenta propostas para novos 

espaços verdes, nomeadamente o projeto de arranjo paisagístico da área envolvente ao 

Forte de São Francisco, ou o jardim no Largo do Postigo, envolvendo a cortina de 

Muralha até ao Baluarte do Cavaleiro. Para além disso, verificavam-se outras propostas 

para o Centro Histórico, como: o Parque de Estacionamento do quarteirão da Adega do 

Faustino; o Parque de estacionamento subterrâneo no Largo da Lapa, de 200 a 220 
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lugares; o alargamento do estacionamento da muralha para 220 lugares; a construção 

do parque de estacionamento do Arrabalde, de 132 lugares; a remodelação do jardim 

do Castelo, com a criação de um anfiteatro ao ar livre; a remodelação do Jardim Público; 

a requalificação do edifício do antigo quartel dos Bombeiros, para instalação da 

Biblioteca Municipal; a remodelação do Cineteatro, na Rua de Santo António; a 

remodelação do edifício situado na Rua General Sousa Machado/Rua do Poço, para nele 

instalar o Centro de Estudos Judaicos de Trás-os-Montes; a reformulação e/ou 

repavimento de grande parte das Ruas, Largos e Praças, e; a requalificação arquitetónica 

da Ponte Romana. Como se pode constatar nas Plantas de Implantação, do Edificado e 

dos Espaços Exteriores, apoiada na leitura do respetivo Relatório. 

Na Proposta de Plano de Julho de 2006, apenas se observam ligeiras alterações, 

concretamente: o aparecimento de mais um estacionamento subterrâneo na Avenida 

dos Bombeiros Voluntários/Rua Alferes João Batista; o surgimento de um jardim na Rua 

Joaquim José Delgado, de forma a valorizar mais um troço de Muralha, onde, na 

proposta anterior, se observava a previsão de habitações. 

O Plano de Salvaguarda do Centro Histórico também não chegou a ser concluído, 

porém serviu de apoio na gestão urbanística da Camara Municipal nos anos seguintes. 

Algumas propostas do Plano chegaram a ser executadas, tal como: a requalificação de 

algumas Ruas e Praças, a requalificação arquitetónica da Ponte Romana; a Biblioteca 

Municipal; o arranjo paisagístico da área envolvente ao Forte de São Francisco, e; a 

remodelação do Jardim Público. 

 

3.4.3. Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte; 

O Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte localizava-se entre a Avenida do 

Tâmega e as Avenidas Heróis de Chaves, Trindade e Cocanha, maioritariamente na 

Freguesia de Santa Cruz-Trindade. Compreendia dois grandes projetos “ancora” do 

Programa Polis, a requalificação do Forte de São Neutel e área envolvente e o Parque 

Multiusos, que tinham como objetivo a valorização da imagem da cidade aos visitantes, 

por um lado, e a melhoria da qualidade da vivência urbana dos flavienses, por outro. 
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Em Agosto de 2004 surge o primeiro Estudo Prévio do Plano. Em Outubro do 

mesmo ano, surge a primeira Proposta do Plano Global do Estudo Prévio, onde já se 

vislumbra o projeto de requalificação do Forte de São Neutel, com uma forte ligação ao 

Parque Multiusos, onde se encontram duas áreas para feiras, a semanal e para as 

diversões na Feira dos Santos, o Pavilhão Multiusos, com vários parques de 

estacionamento, e um grande espaço verde na envolvente. No respeitante às propostas 

de rede viária constatam-se dois troços de ligação da Avenida Heróis de Chaves com a 

área do Parque Multiusos e uma larga avenida desde o Pavilhão até ao entroncamento 

com a Rua General Ferreira Montalvão, que depois segue, em via mais estreita, fazendo 

a união com a Rua Antunes Guerreiro e consequentemente com a Avenida do Tâmega. 

Nesse espaço, entre a Rua General Ferreira Montalvão e a Avenida do Tâmega, previam-

se várias ruas, habitações e parques de estacionamento, de maneira a colmatar aquele 

local que não se encontra urbanizado. O mesmo acontece na área entre a Avenida 

Heróis de Chaves e o proposto Parque Multiusos, em que se prevê uma área a urbanizar 

com residências, fazendo a articulação com o loteamento da Bandeira já aprovado e as 

habitações existentes. O Estádio Municipal também dá lugar a um complexo 

habitacional, no qual se prevê uma via desde a Avenida do Estádio diretamente até à 

Rua General Ferreira Montalvão, e passa para o local definido no Plano de Pormenor do 

Parque Desportivo de Chaves, na freguesia de Outeiro Seco. Na área pertencente à 

antiga Cooperativa da Batata também está indicado o uso habitacional, no local onde 

atualmente se encontra o “Bricomarché”. As habitações previstas no Plano 

caracterizam-se pela possibilidade de possuir cave e mais três ou quatro pisos, com 

exceção das individuais que previam cave e mais 2 pisos apenas. 

A Planta de Implantação da Proposta de Plano, de Outubro de 2005, já prevê um 

Parque Multiusos idêntico ao que realmente lá se instalou. Na rede viária a via de ligação 

entre o Pavilhão e a Avenida Heróis de Chaves passa a ter um perfil mais largo e de maior 

acessibilidade. Por outro lado, já se previa uma Escola nos terrenos da antiga 

Cooperativa da Batata e os complexos habitacionais sofrem ligeiras alterações e um 

maior detalhamento daquilo que era pretendido. 

Tanto a requalificação do Forte de São Neutel e área envolvente, como o Parque 

de Feiras e espaço verde adjacente, foram de facto concretizados, contudo nem o 



57 

Pavilhão Multiusos nem a Avenida Estruturante foram executadas, o que revela que 

apenas parte dos projetos do plano foram efetivamente construídos. Nenhum dos 

espaços habitacionais foi edificado, ficando o Estádio no local original. A escola foi 

efetivamente construída, numa parcela dos terrenos da antiga Cooperativa da Batata. 

Todavia o Plano, assim como todos os outros, acabou por ser cancelado antes de ser 

concluído. 

Figura 9 - Planta de Implantação do PP da Zona Urbana Norte. 

 
(Fonte: Memória Descritiva, Chaves +Urbanidade) 
 

 

3.4.4. Plano de Pormenor da Zona Urbana Poente; 

O Plano de pormenor da Zona Urbana Poente tinha como objetivo principal 

recuperar e requalificar a Ribeira de Rivelas e suas áreas marginais. Assim como 

recuperar espaços verdes existentes e integrar de forma harmoniosa os edifícios 

existentes e propostos. A área do Plano encontrava-se localizada ao longo do Ribeiro de 

Rivelas, desde a Praça do Brasil a Sul, até à Avenida Marechal Carmona a Norte, 



58 

abrangendo os edifícios, equipamentos e terrenos adjacentes de maneira a enquadrar 

e consolidar paisagisticamente a área. 

Foram elaborados dois Estudos Prévios, um de Agosto e outro de Setembro de 

2004, com algumas alterações de um para o outro. Devido ao facto de este tipo de 

planos ser bastantes vezes alterado no percurso da sua elaboração, a análise apenas vai 

ser feita à versão mais recente do Estudo Prévio. Propunha-se a recuperação e 

requalificação do Rivelas, com um percurso pedonal e ciclável em pelo menos uma 

margem de todo o ribeiro, que é atravessado por pequenas pontes várias vezes. No 

Santo Amaro era proposto um estacionamento, para 126 lugares, no interior do 

quarteirão e junto ao Rivelas, assim como novas habitações viradas para a Avenida 

Tenente Valadim, um Parque Infantil e um Quiosque. Na área da Raposeira e do 

Pessegueiro são previstos alguns jardins no interior dos quarteirões. Imediatamente a 

Norte do Lar de 3ª idade Casa de Santa Marta é proposta um área habitacional integrada 

com o espaço verde do Rivelas. A Norte do Hospital, propõe-se um grande parque verde, 

assim como, e já prevista noutros Planos, a Via Circular Interna, que previa fazer a 

ligação entre o viaduto do Hospital e o nó de acesso da A24. No parque verde proposto 

no Monte Fistor, a Norte do Hospital, previa-se um Miradouro com torre de observação 

destina a café e/ou esplanada, um anfiteatro ao ar livre, um parque de merendas, uma 

ludoteca e um estacionamento para 172 lugares, bem como várias habitações voltadas 

para as vias circundantes. A Poente do Parque propõem-se habitações, a colmatar os 

espaços não urbanizados, e uma praça com Cafetaria/Tabacaria. A Nascente do Parque, 

do outro lado da Via Circular Interna, propunha-se uma Cafetaria e um Parque Infantil, 

junto ao Rivelas e à via pedonal e ciclável. No limite Norte da área do Plano, estava 

prevista uma horta pedagógica junto ao Ribeiro e, um pouco mais a Oeste, um novo 

Parque verde mais pequeno, com um campo de jogos e um Parque Radical, para além 

de algumas habitações na extensão da nova via prevista, que o “separa” do Rivelas. 

Em Fevereiro de 2005 foi apresentada a Proposta de Plano, da qual faziam parte 

o Relatório, Programa de Execução e Planta de Financiamento, tal como as Plantas de 

Apresentação e Implantação para a área mais a Sul do Plano. No que diz respeito às 

propostas, há apenas alguns incrementos de equipamentos, como um Parque Infantil e 

um Campo de jogos na parte mais a Sul da área do Plano, um pequeno Pavilhão 
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Multiusos anexo à Escola Primária do Santo Amaro e uma Casa Mortuária 

imediatamente a Sul do Lar Casa Santa Marta. 

Figura 10 - Planta de Implantação do PP da Zona Urbana Poente, Setembro de 2004. 

 
(Fonte: ChavesPolis, S.A.) 

Deste Plano não foram executadas nenhuma das iniciativas propostas, sendo que 

este Plano tal como os associados ao Programa Polis, não chegou à fase final, sendo 

cancelado antes disso, por via da falta de cartografia homologada depois da entrada em 

vigor do Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de Maio de 2009. 

 

3.4.5. Plano de Pormenor das Margens do Tâmega; 

O Plano de Pormenor das Margens do Tâmega localiza-se, como o próprio nome 

indica, nas Margens do Tâmega, a montante da Ponte Romana até à área das lagoas 

junto ao Bairro São Bernardino II. O objetivo deste Plano era requalificação paisagística 

do Rio Tâmega e das suas margens constituindo-o num grande espaço de recreio e lazer 

para usufruto de toda a população flaviense. 

Houveram vários Estudos Prévios para este plano, Março, Maio e Julho de 2004, 

por se tratarem de estudos era normal haverem constantes mudanças naquilo que era 

proposto, por isso aqui vai ser analisado o mais recente (Julho de 2004). De Jusante para 
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Montante vão ser descritas as propostas previstas neste Estudo para a área de ação do 

Plano. 

Figura 11 - Planta de Implantação do PP das Margens do Tâmega (Estudo Prévio), Maio de 
2004. 

 
(Fonte: ChavesPolis, S.A.) 

De uma forma global era proposto para este Plano a requalificação paisagística 

das margens do rio Tâmega, numa largura de cerca de 10 metros em cada margem, com 

vários pesqueiros no rio, de maneira a possibilitar a prática de pesca desportiva, e uma 

via pedonal e ciclável em ambas as margens. Na margem direita do Rio entre a Ponte 

Romana e a Ponte de São Roque era proposta a Fundação Nadir Afonso e alguns edifícios 

de habitação juntamente à via proposta que rodeava a Oeste a Fundação. De cada lado 

da Ponte de São Roque, na margem direita, previa-se a construção de um parque de 

estacionamento. A Norte da Ponte de São Roque, junto a um pequeno curso de água da 
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margem direita do rio é proposta uma ponte pedonal sobre o Tâmega. Nessa área era 

previsto um grande Parque, o “Parque Urbano da Galinheira”, desde a margem do Rio 

até à Avenida 5 de Outubro. O Parque Urbano da Galinheira Estava dividido em duas 

ações (1ª e 2ª fase) e previa uma alameda com um miradouro e uma esplanada, uma 

grande praça com uma torre do relógio e as piscinas municipais cobertas e uma piscina 

olímpica, na parte Norte, bem como um polidesportivo, um campo de ténis e um parque 

de estacionamento, anexos. Na área verde do Parque propunha-se a criação de hortas 

escolares, um edifício de apoio ao Parque e sanitários (numa habitação existente) e um 

campo de futebol, constatando-se a demolição da fábrica de materiais de construção ali 

existente. Estava prevista também uma passagem pedonal sobre a Avenida 5 de 

Outubro. A Norte do Parque Urbano observava-se a colmatação dos lotes sem 

construção com habitações até 2 pisos. Na margem esquerda do Rio, para além da 

ciclovia, propunha-se a construção de vários pesqueiros em passadiço, praticamente em 

toda a extensão do rio da ponte de São Roque até quase ao Açude da Estação de 

Tratamento de Águas de Santa Cruz.  Estava prevista a recuperação do Açude e da ETA, 

e a montante, na margem direita, previa-se a continuação da ciclovia até às 

proximidades do Bairro São Bernardino II, contornando as Lagoas. 

Na Proposta de Plano de Janeiro de 2005, verifica-se uma maior definição das 

propostas, assim como o aparecimento de alguns equipamentos novos. No Parque 

Urbano da Galinheira prevê-se agora, para além daquilo que já se encontrava do Estudo 

Prévio, um Campo de Areia, um Parque Infantil e um espaço dedicado a desportos 

radicais. Junto à Estação de Tratamento de Águas aparece melhor definido o espaço 

dedicado ao estacionamento automóvel, um Parque Infantil e um Cais, com Café-Bar, 

diminuindo o espaço da ETA. A Norte da ETA observa-se a definição de um pontão numa 

parte do rio, entre a margem direita e uma ilha, assim como um “Deck” mais a Norte e 

um edifício para sanitários e arrumos, na margem direita, e vários estacionamentos, nas 

duas margens do rio. No limite Norte da área do Plano estava previsto um parque de 

merendas e uma Ponte sobre o Tâmega. 

Este Plano, tal como os outros, não chegou à fase de concretização, mas algumas 

das ações foram concretizadas através de projetos independentes, como é o caso da 

Ciclovias e o arranjo paisagístico da margem do Rio Tâmega, da Ponte Romana até ao 
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Açude da Estação de Tratamento de Águas. A Fundação Nadir Afonso, atual Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso, e os Parques de Estacionamento, anexos à Ponte de 

São Roque, também foram construídos. Apesar disso, o Parque Urbano não foi 

edificado, assim como aconteceu com os Pesqueiros e todas as propostas a Montante 

do Açude da ETA. 

 

3.4.6. Projetos; 

Como já foi referido anteriormente, todas as ações do Programa Polis que foram 

executas, foram-no através de Projetos individuais, contudo, para além dos Projetos 

preconizados nos Planos de Pormenor já referidos, houveram outros que não se 

enquadraram em nenhum Plano mas que fizeram parte das ações do Programa Polis na 

Cidade de Chaves. 

A Remodelação Urbanística e Tecnológica da Área Termal de Chaves foi um 

projeto, delimitado entre o Rio Tâmega e a Alameda do Tabolado e entre as Pontes 

Romana e Engenheiro Barbosa Carmona, que tinha como objetivo conceder à cidade 

uma nova frente para o rio Tâmega. Com análise na Planta Geral de Apresentação da 

Proposta, de Fevereiro de 2004, podemos constatar a regularização da frente de rio com 

passeio e espaços verdes, eliminando os espaços para estacionamento automóvel 

próximos à Ponte Romana. O Jardim do Tabolado sofre diversas alterações, as Piscinas 

Municipais e os campos de ténis já não fazem parte da paisagem, dando lugar a uma 

grande praça central e as vias pedonais aparecem com uma nova distribuição. Surge um 

novo Parque Infantil em sítio específico, o Parque de Estacionamento junto ao Hotel 

Aquae Flaviae ganha uma nova organização e o campo de jogos desaparece. No rio são 

propostas duas plataformas flutuantes. Prevê-se a requalificação da Praça das Termas e 

um espelho de água sob a antiga ponte do Rivelas. A Alameda do Tabolado perde os 

estacionamentos em espinha, do lado do edificado, e o Parque de estacionamento, mas 

prevê-se estacionamento do lado oposto. A Rua Dr. João Morais perde igualmente todos 

os lugares de estacionamento. A obra da Praça das Termas, o espelho de água, o Parque 

de Estacionamento junto ao Hotel, o Parque Infantil, os passeios panorâmicos junto ao 

Tâmega, e uma das plataformas flutuantes, foram efetivamente construídas, o resto do 

projeto não chegou a ser executado. Não relacionado diretamente com este projeto, 
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mas também localizado nesta área, estava a Ponte Pedonal sobre o Rio Tâmega que foi 

erguida junto à Alameda de Trajano, ligando ao novo espaço verde da Madalena. 

Figura 12 - Planta de Apresentação da Proposta de Remodelação Urbanística e Tecnológica da 
Área Terma de Chaves, Fevereiro de 2004. 

 
(Fonte: ChavesPolis, S.A.) 

Outro Projeto que acabou por não ser enquadrado com algum Plano de Pormenor 

elaborado, foi o Projeto de Execução da Margem Direita do Tâmega entre o Açude dos 

Agapitos e a Ponte Engº. Barbosa Carmona. Este projeto previa a colmatação da ciclovia, 

que ligava o Açude da ETA e a Azenha dos Agapitos pelas duas margens do rio. Para além 

da ciclovia prevista entre a referida Ponte Engº Barbosa Carmona e a Azenha dos 

Agapitos, este projeto previa a requalificação paisagística da margem do rio Tâmega, 

assim como de vias pedonais e espaço verde entre a ciclovia e as habitações e 

loteamento previsto, por forma a estruturar paisagisticamente a urbanização com o rio. 

Também é proposta uma via pedonal entre o rio e a ciclovia, a Norte, com uma pequena 

ponte pedonal na foz do Rivelas. A Jusante da Azenha dos Agapitos previa-se a 

continuação das vias pedonais e dos espaços verdes por mais cerca de 350 metros, de 

modo a “acompanhar” a área urbanizada a Poente desse espaço, onde se previa um 

estacionamento. O único equipamento que se propõe neste projeto são uns sanitários, 



64 

sensivelmente a meio do troço da ciclovia. A Ciclovia e a requalificação paisagística da 

margem do rio foram concretizadas, mas não as vias pedonais e espaço verde entre a 

ciclovia e as habitações e a jusante da Azenha. 

Figura 13 - Planta de Trabalho do Projeto de Execução da Margem Direita do Tâmega entre o 
Açude dos Agapitos e a Ponte Engº. Barbosa Carmona e Ciclovia, Outubro de 2004. 

 
(Fonte: ChavesPolis, S.A.) 

Segundo NASCIMENTO (2008), numa análise feita aos resultados de inquéritos 

realizados aos flavienses, as obras de requalificação urbana e ambiental mais 

importantes identificadas pelos inquiridos na cidade foram na área das Caldas, a 

envolvente do Forte S. Neutel e a envolvente do Forte de S. Francisco, as quais são obras 

realizadas no âmbito do Programa Polis. Contudo, “a maior parte dos inquiridos 

considera que o Polis contribuirá “pouco” para a aproximação entre o centro e a 

periferia de Chaves” (NASCIMENTO, 2008, pp. 147), visto que na época em que foram 

realizados os inquéritos ainda havia o objetivo de reforçar a urbanidade através da 

construção de equipamentos coletivos como âncoras, mas que, a maior parte, não 

chegaram a sair da fase de projeto. 

No mesmo estudo, a população flaviense considerava que a contribuição do 

Programa Polis para a valorização fundiária, para o desenvolvimento económico, para a 
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preservação do ambiente, para o sector do turismo, para a afirmação de Chaves no 

contexto regional e para o desenvolvimento cultural da cidade de Chaves eram, à época, 

avaliadas como “mediana”. Por outro lado, a contribuição para um reforço dos espaços 

de lazer e desporto da cidade foi avaliada como “fortemente”. Concluindo-se que “a 

população presente e residente no concelho de Chaves, aponta muitas reticências ao 

sucesso do Polis de Chaves na projeção da cidade no contexto regional envolvente” 

(NASCIMENTO, 2008, pp. 150), no entanto é obviamente de destacar que o Programa 

Polis ainda se encontrava em fase de execução aquando da realização e análise dos 

inquéritos. 

Com a entrada em vigor do Decreto Regulamentar nº 10/2009, de 29 de Maio de 

2009, que define a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, passou a 

ser obrigatória a utilização de cartografia homologada nos termos da legislação em 

vigor. Não detendo a referida cartografia à escala 1:2000, para o concelho, e 

apresentando-se já num estágio bastante avançado de elaboração os Planos e o próprio 

Programa Polis, a autarquia optou por não adquirir no imediato a cartografia necessária, 

optando por suspender os Planos, visto que as suas ações fundamentais já se 

consideravam executadas. Porém, e como foi citado anteriormente, “o Polis deixa um 

lastro de planeamento físico de grande relevância para o futuro pós-Polis das cidades” 

(MATOS FERNANDES, 2002, pp. 73). 

 

3.5. Outros Planos e Projetos;  

3.5.1. Plano de Pormenor de Santa Cruz/Zona de Expansão Nordeste e Plano 

de Pormenor do Parque Desportivo de Chaves; 

Ao mesmo tempo que se elaboravam os Planos de Pormenor no âmbito do 

Programa Polis, a Câmara Municipal de Chaves também deliberou, em Setembro de 

2003, a elaboração do Plano de Pormenor de Santa Cruz, imediatamente a Norte do 

Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte, criando continuidade e ligação entre os 

planos. 
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Figura 14 - Planta de Implantação do PP de Santa Cruz / Zona de Expansão Nordeste, Maio de 
2007. 

 
(Fonte: Câmara Municipal de Chaves) 

O Plano fica compreendido entre as Avenidas do Tâmega, a Nascente, e da 

Cocanha, a Poente, e entre a Rua Santa Ana, a Norte, e as Ruas Inácio Pizarro e Antunes 

Guerreiro, a Sul, com exceção dos antigos terrenos da Cooperativa da Batata (atual 

Hipermercado Pingo Doce, Junta de Freguesia de Santa Cruz-Trindade, Centro Escolar e 

Bricomarché), que faziam parte do PP da Zona Urbana Norte. 

Em Abril de 2005, com o objetivo de dar maior celeridade à construção do previsto 

Parque Desportivo, decidiu-se elaborar o Plano de Pormenor do Parque Desportivo de 

Chaves, cuja área de intervenção se encontrava no interior da área de intervenção do 

PP de Santa Cruz, fazendo que para além do PP do Parque Desportivo de Chaves também 

fosse criado, na mesma data, o Plano de Pormenor de Santa Cruz/Zona de Expansão 

Nordeste, que correspondia á área do PP de Santa Cruz sem a área referente ao PP do 

Parque Desportivo de Chaves.  

O PP do Parque Desportivo de Chaves, caracterizava-se por um grande semicírculo 

(imperfeito) junto à Rua Santa Ana, no limite Norte do Plano anterior, numa área onde 

não há qualquer habitação. Propunha uma via de circulação automóvel a circular o plano 
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e mais de 600 lugares de estacionamento. No restante Parque o acesso era totalmente 

pedonal e eram previstos vários percursos informais e estruturantes aos equipamentos 

propostos. Estavam previstos vários espaços verdes de enquadramento e proteção, 

assim como de recreio e lazer. 

No que diz respeito aos equipamentos desportivos propostos, todos tinham uma 

orientação Norte-Sul, considerada a orientação mais favorável à prática desportiva, e 

propunham-se os seguintes equipamentos: um novo Estádio de Futebol Municipal, com 

relvado de 105 x 68 metros e com previsão de lotação de cerca de 13000 espectadores, 

elemento mais a Nascente do Plano; um Pavilhão Polidesportivo, com uma área de jogo 

de 49 x 44,5 metros, uma área para a prática de ténis de mesa, um campo de ténis e 

bancadas para cerca de 700 espectadores, localizado junto ao Estádio de Futebol a 

Norte; um Estádio polivalente de atletismo, com uma pista de atletismo com 6 

corredores e uma área central relvada que permite a prática de diversas modalidades e 

uma bancada coberta para cerca de 2000 espectadores; um campo de treinos 

vocacionado para a formação, com 105 x 68 metros, bancada coberta para cerca de 600 

espectadores e um edifício de apoio com balneários, a Norte; um campo de treinos igual 

ao anterior, com edifício de apoio mas sem bancada; outro campo de treino para futebol 

de 7, para a formação; cinco campos de Ténis com 36,57 x 18,29 metros, com bancadas 

informais; um polidesportivo descoberto com dimensão de 46 x 30 metros e com 

bancadas de acesso livre; quatro tabelas de basquetebol para prática desportiva 

informal; Plataformas de desportos radicais, com equipamentos para a prática de 

desportos como skate, patins, BMX, escalada ou rappel; instalações sanitárias de uso 

público, e; pequenos estabelecimentos comerciais. 

O Plano de Pormenor de Santa Cruz/Zona de Expansão Nordeste, propunha 

essencialmente a implantação de várias vias e construções, de maneira a colmatar uma 

área urbana com alguma pressão urbanística e estruturar a área de expansão na 

envolvente do Parque Desportivo. Fazia-se o aproveitamento de várias vias propostas 

em algumas versões do Plano de Urbanização de Chaves, ou nos Planos de Pormenor de 

Santa Cruz e Alto da Trindade, nomeadamente a alameda a Norte de Santa Cruz, 

propondo-se agora a sua extensão a Sul ligando ao entroncamento com as Rua Inácio 

Pizarro e Antunes Guerreiro. A Norte, o prolongamento da Rua Timor numa grande 
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Avenida, até à Rua Santa Ana, e numa outra via menor até à mesma rua, fazendo uma 

planta de perfil radiocêntrico em volta ao Parque Desportivo, com a proposta de grandes 

edifícios no interior dos quarteirões. Essa Avenida previa duas pequenas alamedas de 

ligação ao Parque Desportivo e uma de ligação à Avenida do Tâmega, entre outras 

pequenas vias. Noutras áreas do Plano era feita a colmatação das áreas ainda não 

construídas. Apenas era previsto um equipamento, entre os Bairros Engenheiro Branco 

Teixeira e São Bernardino II, de utilidade não especificada. 

A elaboração do Plano de Pormenor de Santa Cruz/Zona de Expansão Nordeste foi 

suspensa, e posteriormente cancelada, e não passou da fase de caracterização e 

diagnostico, não havendo por isso qualquer tipo de execução para além dos 

loteamentos que já se encontravam previstos, servindo apenas de apoio ao 

ordenamento do território e gestão urbanística por parte da Autarquia. O Plano de 

Pormenor do Parque Desportivo de Chaves, chegou à fase da apresentação da Proposta 

de Plano, contudo com a chegada da crise financeira, acabou por ser suspenso e 

posteriormente cancelado, não chegando a ser começada qualquer intervenção na área. 

 

3.5.2. Plano de Urbanização da Zona Norte da Cidade de Chaves – Outeiro 

Seco; 

A 5 de Fevereiro de 1999, a Autarquia celebrou um contrato com a “Quaternaire 

Portugal S.A” com a intensão da “Execução do Estudo/Projecto do Parque de Actividades 

de Chaves”, com base numa anterior proposta apresentada pela empresa a 25 de Maio 

de 1998. Para a concretização desse projeto decidiu-se adotar a figura de Plano de 

Pormenor, cujo contrato foi celebrado a 5 de Setembro de 2000. Com a primeira 

apresentação do estudo prévio (não aprovado) desse Plano, concluiu-se que se deveria 

substituir o instrumento de planeamento territorial adoptado - Plano de Pormenor - por 

um Plano de Urbanização, alegando mais celeridade na conclusão e maior eficácia e com 

vista a integração do projeto da Plataforma Logistica, que já tinha financiamento 

comunitário. A partir desse momento escolhe-se o nome de Plano de Urbanização da 

Zona Norte da Cidade de Chaves – Outeiro Seco, que passa a incluir a área de Outeiro 

Seco e envolvente e o Campus Universitário, contudo mais tarde, e dadas as constantes 
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alterações e contraste com o inicialmente previsto, decide-se rescindir o contrato com 

a empresa “Quaternaire Portugal S.A”, que vinha desenvolver o Plano. 

Figura 15 - Planta de Zonamento do PU da cidade de Chaves - Outeiro Seco, Janeiro de 2004. 

 
(Fonte: Câmara Municipal de Chaves) 

Com o objetivo de incluir também um Tecnopolo nas imediações do futuro 

Campus Universitário de Outeiro Seco e transferir a localização do MARC - Mercado 

Abastecedor da Região de Chaves - para as imediações da Plataforma Logística, foi 

reunida uma equipa multidisciplinar interna, formada por técnicos do quadro da 

Autarquia, para levar a cabo a elaboração deste Plano, de onde resultam as peças 

desenhadas de Janeiro de 2004. 

O Plano de Urbanização da Zona Norte da Cidade de Chaves – Outeiro Seco, foi 

um plano que serviu de enquadramento para os projetos do Parque de Actividades, do 

Parque Empresarial, da Plataforma Logística, do Mercado Abastecedor e do Tecnopolo. 

Para além destes projetos, previa ainda a instalação de um Campus Universitário na 

Quinta dos Montalvões, e de um “eventual” Campo de Golfe, assim com previa áreas 
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para expansão urbana e do aglomerado de Outeiro Seco. Dessa forma, para melhor 

examinar este Plano realizei uma breve análise à Planta de Zonamento e à Planta de 

Empreendimentos, para poder ter uma perceção do enquadramento pretendido. 

Primeiramente, no que respeita à Planta de Zonamento, de Janeiro de 2004, do 

Plano de Urbanização, verificam-se seis áreas distintas: desde logo, a área referente à 

“Classe 2 – Espaços Industriais” nos termos do PDM em vigor, ao longo da Estrada das 

Antas, entre Outeiro Seco e Vila Verde da Raia; as áreas previstas para expansão urbana, 

uma imediatamente a Norte da cidade de Chaves, a partir da Rua Santa Ana, e outra a 

Norte de Outeiro Seco entre o referido Espaço Industrial até ao troço do previsto IP4; a 

“Zona destinada à expansão do aglomerado de Outeiro Seco”, que incluía o próprio 

aglomerado com expansão para Este, até à Caminho da Mó, e para Oeste, a parte maior; 

a “Zona destinada à localização do Tecnopolo e Equipamento Universitário”, que se 

estendia desde a Quinta dos Montalvões até ao troço do IP4; a “Zona destinada à 

localização da Plataforma Logística, Mercado Abastecedor e respectivas Faixas de 

Protecção e Enquadramento”, a Norte do troço do IP4 e do lado Este da Estrada M506 

e; a “Zona destinada à localização do Parque de Actividades e respectivas Faixas de 

Protecção e Enquadramento”, a Norte do IP4 e do lado Oeste da M506. 

Na Planta de Empreendimentos, de Janeiro de 2004, estão incluídos todos os 

projetos desenvolvidos para o local. Nesta planta pode-se verificar a rede viária 

proposta, desde logo o já referido IP4, e a Via Circular Externa já prevista noutros planos 

da cidade. Para além desses, propunha-se uma Via Estruturante, que se definia no 

alargamento da M506 e tinha ligação com o nó do IP4. Assim como se previam vias de 

ligação entre os vários setores e edifícios, com um planeamento de alguma influência 

ortogonal. Já se verifica a separação entre a Escola Superior de Saúde do Alto Tâmega, 

e respetiva área destinada ao equipamento universitário, na Quinta dos Montalvões e o 

Polo Tecnológico (Tecnopolo), a Norte dessa. Assim como estavam mencionados o 

Parque Empresarial de Chaves, o Mercado Abastecedor e a Plataforma Logistica, que 

vou abordar em seguida. Os restantes espaços indicados na Planta de Zonamento já não 

são considerados na Planta de Empreendimentos. 

O Parque de Actividades de Chaves, a Oeste da Via Estruturante, previa um espaço 

verde a Sul e outro no interior do Parque e vários edifícios de tamanhos distintos. A meio 
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do Parque estava prevista uma via de orientação Oeste – Este com uma rotunda ao 

centro, no entroncamento com a M506, que fazia a ligação com o Mercado Abastecedor 

e com a Plataforma Logística. 

A proposta do Mercado Abastecedor consistia em quatro edifícios com vias e 

bastantes estacionamentos, para automóveis pesados e ligeiros, entre eles e com faixas 

verdes de proteção em volta. Os edifícios caracterizavam-se por três entrepostos e um 

pavilhão do Mercado e uma pequena portaria. 

Para a Plataforma Logística previam-se vários lotes, que se dividiam em lotes de 

logística urbana e lotes de logística setorial, vários estacionamentos para automóveis 

pesados, um edifício para administração e serviços e outro para balneário, bar e 

restaurante e ainda um posto de combustíveis. 

A Planta de Zonamento do Plano de Urbanização teve ainda uma versão a Julho 

de 2007 que apenas mantinha as zonas destinadas ao Mercado Abastecedor, Plataforma 

Logística e Parque de Atividades e Empresarial e o espaço industrial previsto no PDM. 

Assim como já estaria concluído o traçado e nó de acesso do IP4/A24. Para além desses, 

previa agora novos espaços para a expansão do aglomerado de Outeiro Seco, a Sul e a 

Norte desse, um Campus Universitário na Quinta dos Montalvões, o Tecnopolo é agora 

previsto a Norte da Rua Santa Ana com previsão de expansão do aglomerado de Outeiro 

Seco no mesmo espaço, previa uma grande “Zona destinada à eventual construção de 

um campo de golfe” entre o Campus Universitário/Tecnopolo e o IP4 e ainda uma “Zona 

a ordenar tendo em conta as instalações/actividades presentes” a Sudoeste da área de 

Plano, onde se encontram as instalações do Mercado do Gado, da RESAT, da 

Cooperativa Agrícola Norte Transmontano e os Depósitos de Água. 

A concretização deste Plano deverá ser descrita parte a parte uma vez que teve 

diferentes níveis de conclusão em cada projeto. O Mercado Abastecedor ficou concluído 

na totalidade. A Plataforma Logística apenas viu concluídos os Equipamentos de 

suporte, nomeadamente o edifício para administração e serviços e o de balneário, bar e 

restaurante., assim como toda a rede viária a Sul da via Oeste-Este. No Parque de 

Atividades apenas foi concluída uma pequena parte da rede viária e houve a construção 

de alguns pavilhões e sequente instalação de empresas, contudo bastante abaixo 

daquilo que foi inicialmente planeado. A Escola Superior de Saúde foi edificada, contudo 
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mais nenhum equipamento universitário foi erguido e o Polo Tecnológico nunca passou 

do papel. As restantes previsões de zonamento também não foram além disso. 

 

3.5.3. Plano de Pormenor do Parque de Ciência e Tecnologia de Chaves; 

O Plano de Pormenor do Parque de Ciência e Tecnologia começou a ser previsto 

como Campus Universitário, referente ao Plano de Urbanização da Zona Norte de 

Chaves – Outeiro Seco, havendo estudos posterior para instalação na Quinta dos 

Montalvões do Parque de Ciência e Tecnologia, e posteriormente começou a ser 

elaborado em Dezembro 2008 o referente Plano de Pormenor. 

Este Plano tinha como objetivo a criação de condições urbanísticas que 

permitissem o desenvolvimento de um projeto, com vista à criação de uma área de 

serviços e equipamentos públicos para o ensino superior e para o desenvolvimento 

tecnológico. De maneira a implementar um Campus Universitário na cidade de Chaves, 

no local onde, à data de elaboração deste Plano, já existia o edifício da Escola Superior 

de Saúde do Alto Tâmega, atual “Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha 

Portuguesa – Alto Tâmega”. Assim como se pretendia dar mais abrangência ao Plano 

com diversas componentes: desde logo a educativa, com a construção da Escola 

Superior de Termalismo e Turismo da Eurocidade Chaves-Verin e a construção da Escola 

Superior de Novas Tecnologias de Chaves, equipamentos complementares à já existente 

Escola Superior de Saúde do Alto Tâmega; a tecnológica, com a implantação de Centros 

Tecnológicos e Laboratórios técnicos; a social com a criação de uma Residência de 

Estudantes, de um Lar de 3ª idade e, mais tarde, um centro de apoio a deficientes; a 

desportiva com a implantação de um campo de jogos, ciclovias e espaços para a prática 

desportiva informal e; a lúdica com a criação de amplas áreas verdes. 
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Figura 16 - Planta de Implantação do PP do Parque de Ciência e Tecnologia de Chaves, Maio 
de 2009. 

 
(Fonte: Câmara Municipal de Chaves) 

A localização do Plano verificava-se a Norte do aglomerado de Outeiro Seco, na 

Quinta dos Montalvões, e junto à Estrada Municipal 506 que fazia a ligação direta com 

o Parque Empresarial a Norte e com Outeiro Seco e a cidade de Chaves a Sul. A 

proximidade ao Parque Empresarial, aliada com o facto de os terrenos já terem sido 

adquiridos anteriormente para a instalação do Campus Universitário, foram os fatores 

que mais influenciaram a sua localização. 

A elaboração do plano foi da autoria da empresa DORM – Prestação de Serviços, 

S.A. em parceria com a empresa ENARTE – Engenharia e Arquitetura, Lda., a partir de 

2009. As quais foram apresentando várias propostas de plano e consequentes 

reformulações ao longo de 2009 e 2010. 

Com a análise da Planta de Implantação da primeira proposta, de Fevereiro de 

2009, constata-se então as componentes propostas à elaboração do Plano com um 

campo de Jogos a Oeste, junto à Rua Santa Rita nas traseiras, três edifícios destinados a 

ensino, dois a saúde, seis a serviços e bastante espaço público com áreas verdes, três 

grandes parques de estacionamento junto à M506, três menores no interior da área do 

plano e vários estacionamentos ao longo de uma via interna. Na rede viária verifica-se 
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uma via sem saída a Norte e de ligação ao estacionamento a Sul, uma outra via que liga 

essa à M506 e duas vias pequenas vias em cubos de granito, uma que ligava a M506 à 

Rua Santa Rita e a outra sem saída de apoio ao Lar de 3ª idade a Sul. Na Planta de 

implantação de Maio de 2009, quando se apresentou o Relatório, o Regulamento e 

outros elementos essenciais ao Plano, já se verificaram algumas alterações aos objetivos 

iniciais do Plano, nomeadamente o aparecimento da implantação do Centro de Apoio a 

Deficientes do Alto Tâmega da Associação Flor do Tâmega numa unidade de execução 

específica com uma via de ligação em cubos de granito, que entroncava com as restantes 

vias propostas nesse material, modificando assim o restante Plano, com o 

desaparecimento da via interna na parte Sul. O campo de jogos é eliminado e no seu 

lugar surge um equipamento de serviços/comércio. 

Contudo a 29 de Maio de 2009 entrou em vigor o Decreto Regulamentar nº 

9/2009, que impõe a utilização de cartografia homologada na elaboração dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, a qual, no caso concreto da cartografia 1:2000, não 

estando homologada, inviabilizava a conclusão do Plano. O que levou a que em Março 

de 2010, como já foi referido anteriormente, se estabelecesse a suspensão parcial do 

PDM e respetivas medidas preventivas, na área do Plano de Pormenor do Parque de 

Ciência e Tecnologia. Com isso, foi aprovada uma operação de loteamento (alvará n.º 

2/2011) para grande parte da área do PP, que inevitavelmente teria de ser edificado até 

Março de 2013, ao abrigo da vigência da suspensão do PDM. Estes procedimentos foram 

objeto de pareceres por parte da CCDR-N, de acordo com o estipulado no RJIGT, que 

alertavam para o facto de que as respetivas aprovações estarem condicionadas à breve 

conclusão do Plano. O que não chegou a acontecer. 

Contudo, ainda na operação de loteamento, e última versão do Plano, observa-se 

o aparecimento de vários equipamentos de Serviços e Equipamentos de Saúde: um 

“Centro de Alzheimer e Residências Assistidas”, no local onde inicialmente se propõe o 

campo de jogos; um grande lote destinado a uma “Unidade de Cuidados Continuados 

Paliativos/ Unidade de Saúde/ Serviços”, imediatamente a Sul da Escola Superior de 

Enfermagem; quatro edifícios referentes ao “Centro Tecnológico”, a sul do anterior e; o 

já referido “Centro de Apoio a Deficientes do Alto Tâmega”, a Oeste dos anteriores. 

Observavam-se ainda dois edifícios nas traseiras da Escola Superior, mas estes já não se 



75 

encontravam dentro dos limites do loteamento. A Rede Viária é prevista quase toda em 

asfalto, com exceção da via sem saída junto ao “Centro de Apoio a Deficientes do Alto 

Tâmega”, e sofre alterações de trajeto, com uma via a rodear a “Unidade de Cuidados 

Continuados Paliativos/ Unidade de Saúde/ Serviços”, fazendo a ligação ao “Centro de 

Alzheimer e Residências Assistidas”, assim como uma ligação a Norte, pela M509, aos 

dois edifícios a Oeste da Escola Superior, mas mantinha os estacionamentos e os 

espaços verdes. 

 

3.5.4. Plano de Pormenor compreendido entre os Bairros dos Aregos e de 

Casas dos Montes 

Foi ainda deliberada a elaboração do Plano de Pormenor compreendido entre os 

Bairros dos Aregos e de Casas dos Montes, Aviso n.º 4523/2005 (2ª série), publicado em 

Diário da República n.º 127/2005, Apêndice 91/2005, Série II, de 5 de Julho de 2005. A 

área do Plano compreendia-se entre os referidos bairros, mais concretamente entre a 

Avenida Bracara Augusta a Este, a Rua do Barreiro a Oeste, as Ruas Fernão Lopes e dos 

Aregos a Norte e a Rua Fonte Nova como limite Sul. Na elaboração deste plano ainda 

havia o objetivo de publicar Medidas Preventivas, no entanto a sua continuação foi 

preterida relativamente à elaboração dos vários Planos de Pormenor que se 

encontravam em elaboração, sem haver qualquer proposta de Plano. 

 

3.5.5. Plano de Pormenor da Fonte do Leite; 

O Plano de Pormenor da Fonte do Leite, para além do Plano Diretor Municipal, foi 

o único que alcançou a eficácia. Começou a ser elaborado em 2007, no enquadramento 

dos três instrumentos legais, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), da Lei de Bases da Política Pública de Ordenamento do Território e Urbanismo 

(LBPOT) e do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), e 

foi publicado em Diário da República n.º 245/2009, Série II, a 21 de Dezembro de 2009. 

Foi elaborado em parceria pela Câmara Municipal de Chaves e a empresa A. SANTO, 

Empreendimentos Industriais e Turísticos S.A. 
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A área do Plano localiza-se no sítio da Fonte do Leite, a Noroeste da Cidade, numa 

área pouco urbanizada, compreendida entre a Via Circular Externa e a Via Circular 

Interna e entre duas vias estruturantes das duas referidas vias. Nesse espaço 

encontravam-se de antemão o campo de jogos da A.D. Flaviense, o Posto Territorial de 

Chaves da Guarda Nacional Republicana, o Centro de Saúde n.º 2, a Escola Profissional 

de Chaves e algumas (poucas) habitações. 

Figura 17 - Planta de Implantação do PP da Fonte do Leite, Agosto de 2009. 

 
(Fonte: Câmara Municipal de Chaves) 

Inicialmente a Proposta de Plano previa a colmatação de toda a área de Plano, 

porém devido à incompatibilidade da parte poente do Plano, com a área de Espaços 

urbanos e urbanizáveis do PDM referente à “Categoria 1.1 - cidade de Chaves”, decidiu-

se reduzia a área de implantação para o referido espaço. A restante parte mantinha-se 
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como área de espaços agrícolas e florestais, retirando-se da proposta final a Via Circular 

Externa e restantes vias, assim como todas as habitações para aí propostas. 

No que diz respeito às propostas para a área da Planta de Implantação, de Agosto 

de 2009, observa-se a existência de um conjunto de intervenções estratégicas para 

cidade, com a previsão de grandes eixos rodoviários de ligação da A24 com a cidade, 

que correspondem à Via Circular Interna na margem Nascente da área do Plano. Assim 

como se verifica a previsão de dois equipamentos, o Centro Comercial e o Centro 

Coordenador de Transportes, espaços verdes, 836 habitações e 646 lugares de 

estacionamento público. O Centro Comercial está previsto imediatamente a Sul da 

Escola Profissional e do Posto da GNR, junto à Via Circular Interna, com cerca de 22.500 

m² de área bruta de construção, incluindo supermercado, retail park, várias lojas, salas 

de cinema e restaurantes, a ser edificado por parte da empresa envolvida na elaboração 

do projeto e do Plano de Pormenor. O Centro Coordenador de Transportes, com 

localização na parte Norte da área do Plano, pretendia ser um centro de transportes de 

nível regional, a ser elaborado pela Autarquia. Nos Espaços verdes propõe-se uma rede 

de circulação pedonal e ciclável, faixas de arborização, equipamentos de apoio às 

atividades de recreio e lazer e a requalificação paisagística da Ribeira de Sanjurge. 

Este Plano de Pormenor ainda se encontra em vigor, contudo daquilo que foi 

proposto ainda só foram construídas as principais vias de acesso e está neste momento 

a ser edificado o Centro Coordenador de Transportes, com financiamento comunitário 

do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – Portugal 2020. 

 

3.5.6. Projetos;  

Durante os primeiros anos do século XXI existiram alguns projetos independentes 

de extrema importância para o desenvolvimento urbano da cidade, que tiveram uma 

influência significativa na transformação do território, alguns dos quais resultam da 

implementação de planos ou programas de ação estratégicos. Aqui vão ser descritos, de 

forma sucinta, alguns desses programas ou projetos. 

O Projeto URBCOM – PRIME, designado como “Revitalização do Centro Histórico 

da Cidade de Chaves”, aprovado em Setembro de 2003, contemplou um conjunto de 
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intervenções em espaços públicos relacionados com a atividade comercial, que visaram 

a remodelação dos seguintes espaços: o Largo do Arrabalde; o Centro da Madalena (Rua 

Cândido Sotto Maior, Rua de S. José, Rua de S. João de Deus, Largo da Madalena, Largo 

da Aula de Anatomia); o Largo General Silveira; as Ruas de Santo António, do Tabolado, 

25 de Abril, do Sol, Cândido dos Reis, Coronel Bento Roma e Travessa Cândido dos Reis. 

O Programa de Acção de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Chaves – 

Mais Chaves foi um programa para a valorização do Centro Histórico inserido no âmbito 

do Programa Operacional Regional do Norte (2007-2013), elaborado em 2008, tinha 

como objetivo uma estratégia de desenvolvimento sustentado de âmbito local, com 

base num processo bastante participativo, para um “Território de Actividades 

Económicas, de Turismo e de Cooperação”. Os principais projetos elaborados no 

contexto deste Programa foram: a reabilitação do Cineteatro para a instalação de um 

Centro Multiusos; a reabilitação do edifício do antigo Magistério para instalação de um 

Centro de Indústrias Criativas; a reabilitação do pavilhão da ACISAT; a construção do 

parque de estacionamento no quarteirão da Adega do Faustino; a criação de um centro 

de convívio na Madalena; a primeira fase da reabilitação paisagística da Alameda de 

Trajano e zona envolvente à Ponte Romana; a beneficiação do Largo da Lapa, e; a 

reabilitação do Baluarte e Ilha do Cavaleiro. 

O Programa de Ação para a Regeneração da Zona Urbana Norte da Cidade de 

Chaves – Chaves + Urbanidade, apresentado em 2008, contemplava as seguintes 

intervenções: a construção do Pavilhão Multiusos de Chaves; a reabilitação do espaço 

público de Santa Cruz, a Requalificação da Rede Viária de Acesso ao Parque Multiusos, 

com a proposta de um conjunto de avenidas que fazem a ligação entre as Avenidas 

Heróis de Chaves e do Tâmega; a ligação entre as Ciclovias da Zona Urbana Norte e 

Margens do Tâmega; a criação do Centro Social de Santa Cruz, na antiga escola pré-

primária; a criação do Ponto Jovem de Santa Cruz, na sede da Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz, e; a reabilitação funcional do Anfiteatro do Forte de São 

Neutel. Assim como vários eventos de dinamização, animação e divulgação. Este 

Programa apresenta a herança das propostas que ficaram por realizar do Plano de 

Pormenor da Zona Urbana Norte, no âmbito do Programa Polis. 
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O Programa Estratégico “Chaves Monumental – Valorização e Promoção dos 

Valores Culturais e Patrimoniais”, apresentado em 2008, está enquadrado no Objetivo 

Específico da “Promoção de operações para a excelência urbana e de redes para a 

competitividade e inovação” do Eixo Prioritário IV – “Qualificação do Sistema Urbano” 

do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013, e previa diversas operações e 

projetos, nomeadamente: várias escavações arqueológicas no Centro Histórico; 

valorização da cintura amuralhada de Chaves; construção do Museu das Termas 

Romanas; musealização das estruturas resultantes das escavações arqueológicas; 

reabilitação do Castelo, Baluarte e instalação do Centro Interpretativo das Muralhas, 

assim como; a divulgação e promoção do património arquitetónico e arqueológico nos 

contextos da comunidade cientifica e dos recursos turísticos, e; o desenvolvimento de 

ações preparatórias para elevação de “Chaves a Património Mundial”. 

A Área de Reabilitação Urbana (ARU) para o Centro Histórico de Chaves, publicada 

em Diário da República, 2ª série, nº 67, de 5 de abril de 2013, através do Aviso nº 

4653/2013, e ampliada em Diário da República, 2.ª série, N.º 40, de 26 de fevereiro de 

2016, consiste num conjunto de vantagens e benefícios a quem executar obras de 

construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição, e conservação de edifícios, 

com o objetivo de melhorar as condições de uso, mantendo o seu caracter fundamental, 

dentro da área delimitada. As vantagens e benefícios a quem o fizer são: isenção de IMI 

por um período de 5 anos, prorrogável; a isenção de IMT; taxa reduzida de IVA, para 6%; 

redução de mais-valias, tributação à taxa reduzida de 5%; redução de rendimentos 

prediais, arrendamento com tributação à taxa reduzida de 5%; redução de IRS, dedução 

à coleta de 30% dos encargos suportados pelos proprietários, até ao limite de 500€; 

possibilidade de recorrer a condições mais vantajosas de financiamento; entre outros 

apoios (QUATERNAIRE, 2013). 

 

Estes Planos e Projetos, assim como o Programa Polis, foram aqueles que mais 

influenciaram o planeamento urbano e a transformação do território no início do século 

XXI, na cidade de Chaves. Optei por não referir projetos de dimensão reduzida ou 

associados a apenas um equipamento ou infraestrutura, que se realizaram e projetaram 
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individualmente e que não se enquadram com uma estratégia de planeamento urbano 

das áreas envolventes. 

No planeamento feito nestes anos, verificam-se preocupações distintas daquelas 

que se observavam na década de 90 do século XX, como por exemplo a preocupação 

pela mobilidade em modos suaves, com o aparecimento de várias propostas para 

ciclovias. A competitividade e inovação, assim como o desporto e recreio, são os temas 

que mais influenciaram o planeamento retratado neste tema. Quando aliados à 

regeneração urbana, ao ambiente, retratado no âmbito do Programa Polis, à 

sustentabilidade, entre outras novas preocupações, constata-se uma mudança de 

paradigma no planeamento urbano desde o início da década de noventa. 
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4. Áreas de maior incidência do planeamento urbano 

Figura 18 - Localização das Áreas de maior incidência do Planeamento Urbano em Chaves. 
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Com base na análise da cartografia dos Planos chegou-se à conclusão que houve 

uma maior incidência de planeamento em determinadas áreas da cidade. Demarquei as 

áreas em Quatro Espaços que englobaram a maior parte dos Planos ao longo das três 

décadas em estudo, nomeadamente: o Centro Histórico que apesar de só deter um 

Plano de Salvaguarda, foi o plano que maior número de propostas teve e é a área de 

maior importância histórica e patrimonial da cidade, tendo propostas concretas em 

outros planos que abrangiam toda a cidade; a área da Madalena, que detém dois Planos 

de Pormenor distintos, um em 1990 e outro no âmbito do Programa Polis e caracteriza-

se por ser uma área de algum interesse na regularização da malha urbana devido 

também à sua localização central na cidade; as Áreas Ribeirinhas, que para além de 

existirem dois planos de Pormenor inseridos no Programa Polis – PP das Margens do 

Tâmega e PP da Zona de Expansão Poente, que se concentra muito no arranjo 

paisagístico e ambiental do Ribeiro do Rivelas – há também muitas condicionantes 

associadas a estes espaços no Plano Diretor Municipal, e; por fim, a Área de Expansão 

Urbana Norte, que se caracteriza por toda a área a Norte do Quartel e do Forte de São 

Neutel, abarcando Santa Cruz / Trindade e Outeiro Seco – com os Planos de Pormenor 

de Santa Cruz e Alto da Trindade de 1990, o PP da Zona Urbana Norte, o PP de Santa 

Cruz e Zona de Expansão Nordeste, o PP do Parque Desportivo de Chaves e o PP do 

Parque de Ciência e Tecnologia – até ao limite Norte do Plano de Urbanização da Zona 

Norte da Cidade de Chaves – Outeiro Seco. 

No Centro Histórico, apesar de não se notarem grandes transformações na Malha 

Urbana devido à intensão de salvaguarda e melhorar a situação existente, verificam-se 

diversas alterações. Uma delas é a requalificação de todas as vias e praças existentes, 

que em vários casos se efetivaram, apesar de quase nunca serem alterados os seus 

traçados. No que respeita à habitação esta área foi objeto do Projeto de reabilitação 

urbana (ARU) que previa medidas que fomentassem a reabilitação dos edifícios 

residenciais e das habitações por forma a melhorar as condições de habitabilidade dos 

residentes como a melhorar o património histórico edificado e a melhorar as condições 

do comércio nesses espaços. 

No que diz respeito aos equipamentos coletivos, destaca-se, desde logo, o vasto 

património classificado, tanto a nível nacional – como a Ponte Romana e suas colunas 
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comemorativas, o Pelourinho, o Castelo, as Muralhas existentes e o Forte de São 

Francisco, a Igreja de Santa Maria Maior, as Termas Romanas e, prestes a ser 

classificada, a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia –  como a nível municipal – 

referidos no estudo de caracterização do Património Arquitetónico do estudo prévio do 

PDM, de Novembro de 2015 (GIPP, 2015a), assim como os grandes equipamentos que 

foram sendo recuperados ou transformados ao longo do tempo em estudo, com por 

exemplo: a Biblioteca Municipal, no local do antigo Quartel de Bombeiros Voluntários 

Flavienses no Largo General Silveira; o Parque de Estacionamento no interior do 

quarteirão da Adega do Faustino; a remodelação do Cineteatro, que embora já tenham 

havido vários projetos nesse sentido só agora – em 2020 - está a ser elaborada; o arranjo 

do Baluarte e Ilha do Cavaleiro; a requalificação do antigo edifício do Magistério; a 

reabilitação do pavilhão da ACISAT; entre outros. 

Nos Espaços verdes verificou-se o arranjo paisagístico da área envolvente ao Forte 

de São Francisco, a remodelação do Jardim Público ou a recente requalificação e 

remodelação funcional e paisagística do Largo do Terreiro de Cavalaria. 

Na área da Madalena a principal alteração verifica-se no aparecimento da Ponte 

de São Roque e consequente Avenida Dr. Mário Soares, que mais tarde serve de limite 

à área do PP da Madalena do Programa Polis, e a construção do Parque verde do 

Programa Polis, com o arranjo ambiental e paisagístico da Margem Esquerda do Tâmega 

até ao Açude dos Agapitos. Para além destas duas grandes obras, observou-se a 

edificação do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários Flavienses e de um campo 

polidesportivo, no Campo da Fonte, assim como algumas grandes superfícies 

comerciais, nomeadamente os Armazéns Europa, o hipermercado E’Leclerc, ou mais 

recentemente o Retail Park na Quinta do Caneiro. 

No que concerne aos edifícios destinados a habitação, observa-se o aparecimento 

de algumas habitações ao longo da Avenidas e Ruas principais, mas principalmente na 

Avenida Dom João I (EN-2) onde se verificam grandes edifícios de habitação coletiva e 

mistos. Contudo a área entre a Avenida Mário Soares e o Rio Tâmega e Hornaveque da 

Madalena e a área entre a Rua do Caneiro e Parque da Margem do Tâmega, nunca 

chegou a ser urbanizada, como se previa nos Planos de Pormenor, assim como 

aconteceu na área das traseiras das Avenidas D. João I e Eng. Duarte Pacheco. 
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Nenhum dos dois Planos para esta área serviu o propósito inicial do Plano de 

Pormenor de 1990 de conter a expansão urbana na Veiga de Chaves, uma vez que as 

respetivas partes destinadas à habitação não foram realizadas, cabendo o papel de 

condicionador à expansão urbana ao Plano Diretor Municipal e às condicionantes que 

este apresenta, que também têm alguma influência das versões anteriores do Plano de 

Urbanização de Chaves - no que diz respeito ao redesenho das áreas de RAN e REN -, 

para a Madalena e para as áreas ribeirinhas. 

No que está relacionado às Áreas Ribeirinhas, podemos verificar grandes 

mudanças potencializadas, em grande parte, pelo Programa Polis. Nas margens do Rio 

Tâmega desde o Açude da ETA de Santa Cruz até à Azenha dos Agapitos surge um grande 

Parque Verde, com uma ciclovia em ambas as margens do Rio em toda a sua extensão, 

com vários equipamentos de apoio a atividades desportivas e de lazer, em espaços 

anteriormente destinados à prática agrícola. 

A Montante da Ponte de São Roque “apenas” se verifica o arranjo paisagístico das 

margens do rio e a ciclovia, para além do surgimento de alguns pesqueiros na margem 

esquerda e da reconstrução do pontão do açude da ETA de Santa Cruz, mais 

recentemente. Entre a Ponte Romana e a Ponte de São Roque a grande novidade é o 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso e estacionamentos adjacentes, na 

margem direita do Tâmega. 

Entre as Pontes Eng. Barbosa Carmona e Ponte Romana verifica-se na margem 

esquerda o previamente referido Parque verde edificado no âmbito do Programa Polis, 

com um campo de futebol de praia, uma pista de Dirt-Jumping, um parque infantil e a 

transformação de um edifício pré-existente numa Guest House, e na margem direita 

constatou-se o arranjo urbanístico da área Termal, com o Programa Polis, um novo 

parque infantil e, mais recentemente (2020), o arranjo da Alameda de Trajano junto ao 

Rio a Montante da Área Termal. Bem como uma Ponte pedonal, igualmente no contexto 

do Programa Polis, a fazer a ligação das duas Margens. 

A Jusante da Ponte Eng. Barbosa Carmona observa-se a criação de um campo de 

ténis, na margem esquerda junto à ponte, e o respetivo arranjo ambiental e paisagístico 

das margens e ciclovia, até à Azenha dos Agapitos onde também se criou uma ponte 

pedonal que faz a ligação da ciclovia entre as margens. 
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No Ribeiro do Rivelas não foi levada a cabo a intensão do arranjo ambiental e 

paisagístico do Programa Polis, sendo que a única modificação evidente a apontar, ao 

longo dos anos em análise, é a substituição de duas pequenas pontes. Da mesma 

maneira, aconteceu com a área entre o Açude da Estação de Tratamento de Água de 

Santa Cruz e as Lagoas do Tâmega que não sofreu qualquer alteração. Contudo todas 

estas áreas continuam condicionadas à edificação por RAN, REN e/ou Áreas Inundáveis, 

assim como se localiza dentro dos limites das áreas beneficiadas pelo Aproveitamento 

Hidroagrícola da Veiga de Chaves, na margem esquerda do Tâmega. 

A Área de Expansão Urbana Norte é, destas que se apresentam a maior em área 

e a que mais mudanças sofreu ao longo do tempo, principalmente no referente à 

construção residencial. No que respeita aos equipamentos podem-se notar várias 

novidades de tipologias diferentes, nomeadamente: as escolas com a primeira a 

aparecer a ser o Centro de Formação Profissional na Avenida da Cocanha, ainda na 

década de 90, mais tarde surge a Escola de Enfermagem a Norte de Outeiro Seco, e 

finalmente o Centro Escolar, como pré-escola e escola do primeiro ciclo do ensino 

básico, no local da antiga Cooperativa da Batata, também na Avenida da Cocanha; vários 

equipamentos comerciais de grandes proporções (Continente, MiniPreço, LIDL, Pingo 

Doce, Bricomarché e Roady e o Retail Park) nas Avenidas Heróis de Chaves, Trindade e 

Cocanha; um Parque de Feiras, que mais tarde se transformou em dois campos de 

futebol para treinos e formação de atletas, junto à Carreira de Tiro; a construção da 

Igreja da Sagrada Família em Santa Cruz/Trindade; o edifício para o Mercado do Gado, 

a Oeste de Outeiro Seco; o Quartel dos Bombeiros de Salvação Pública de Chaves, junto 

ao Loteamento Industrial da Cocanha; entre outros. 

Nas áreas industriais, nota para a colmatação do Loteamento Industrial da 

Cocanha e algumas áreas próximas, assim como a criação do Parque de Atividades a 

Norte de Outeiro Seco e da A24, com Plataforma Logística, Mercado Abastecedor e 

fixação de algumas empresas. 

Como referido, foram as áreas residenciais que mais cresceram neste espaço, 

onde predominam as habitações unifamiliares isoladas, mas onde se observam também 

com alguma frequência habitações unifamiliares geminadas, habitações coletivas ou 

edifícios de usos mistos. Com isso houve a necessidade de implementação de vários 
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tipos de infraestruturas, nas quais destaco a rede viária que apresenta formas orgânicas, 

características de uma rede que foi sendo construída com o passar dos anos em resposta 

às necessidades, com exceção de alguns loteamentos. 

Contudo foram “deixados” espaços por colmatar entre as áreas urbanizadas, onde 

se destaca, por ser o maior e o mais próximo ao centro da cidade, a área entre o 

Quartel/Carreira de Tiro e o Igreja da Sagrada Família, que inclusive já foi alvo de 

planeamento urbano no âmbito do Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte ou do 

“Programa Chaves +Urbanidade”. Para além desse, existem outros extensos espaços do 

mesmo género dos dois lados das Ruas Inácio Pizarro e Antunes Guerreiro, que constitui 

uma via “central” em Santa Cruz, e no espaço destinado à construção da Via Circular 

Interna e espaços confinantes, desde a Fonte do leite até ao Entroncamento junto ao 

Hipermercado “Continente”. Para além da extensíssima área entre Santa Cruz e o 

Parque de Atividades que foi objeto de planeamento urbano por parte dos Planos de 

Pormenor de Santa Cruz/Zona de Expansão Nordeste, do Parque Desportivo de Chaves 

e do Parque de Ciência e Tecnologia e do Plano de Urbanização da Zona Norte da Cidade 

de Chaves – Outeiro Seco. 
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Conclusões 

O planeamento urbano na cidade de Chaves sofreu várias alterações ao longo dos 

anos em análise neste relatório. Na década de noventa do século passado o 

planeamento urbano era visto como uma forma de organizar e colmatar as áreas de 

expansão da cidade, como comprovam os Planos de Pormenor de Santa Cruz, do Alto 

da Trindade e da Madalena e o Plano de Urbanização de Chaves. Os dois primeiros 

correspondem a áreas que sofreram uma grande expansão urbana desorganizada, que 

importava dotar de equipamentos coletivos e infraestruturas necessárias à vida urbana. 

A Madalena era vista como uma área a regularizar devido à expansão urbana avulsa que 

ocupava áreas destinadas ao cultivo agrícola da Veiga de Chaves, pelo que os locais mais 

próximos ao Centro Histórico e as principais vias rodoviárias eram vistos como espaços 

que podiam vir a concentrar áreas residenciais, colmatando também a sua carência em 

equipamentos e infraestruturas. 

O PDM constituiu o mais importante instrumento ao planeamento urbano e ao 

seu condicionamento, contudo não precavia a expansão controlada da cidade e 

respetivo adensamento, uma vez que previa uma extensa área destinada aos espaços 

urbanos e urbanizáveis, na esperança de uma forte expansão urbana como a verificada 

nas décadas anteriores, sem exercer um firme condicionamento nesse espaço, ficando 

expectante à conclusão do Plano de Urbanização de Chaves para aquela área, o que 

nunca veio a ocorrer. Em resultado disso a cidade desenvolveu-se de forma pouco 

densa, constituindo uma preocupação crescente no planeamento urbano ao longo das 

três décadas em análise, que vem promovendo a colmatação dos espaços “vagos”. 

No início do século XXI, no contexto do Programa Polis, os planos de pormenor 

executados para a cidade de Chaves passam a ter objetivos distintos do que era 

verificado anteriormente, como a melhoria da atratividade das cidades com base em 

intervenções urbanísticas e ambientais (GIPP, 2015a), apostando na regeneração do 

Centro Histórico, o arranjo ambiental e paisagístico das Margens do Rio Tâmega dos 

Ribeiros do Rivelas e do Caneiro e do espaço envolvente aos Fortes de S. Neutel e S. 

Francisco, assim como dotar a cidade de equipamentos coletivos de maior importância. 
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Simultaneamente e após a elaboração do Programa Polis, os instrumentos de 

planeamento urbano que surgiram, serviram quase sempre para organizar espaços que 

tinham como destino a implementação de equipamentos de maior importância para a 

cidade, como o Parque de Ciência e Tecnologia, o Parque Desportivo, o Parque de 

Atividades e Tecnopolo, ou o Centro Comercial – no PP da Fonte do Leite. 

A segunda década do século XXI ficou marcada pelo esforço em elaborar a 

primeira revisão ao PDM, sendo que as mais recentes alterações às políticas de 

ordenamento de território - a Lei de bases gerais da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo, a revisão do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, a revisão do Programa Nacional da Política do 

Ordenamento do Território; ou até a revisão das Orientações Estratégicas Nacionais e 

Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional – vão ser 

consideradas na revisão do PDM de Chaves, que se encontra numa fase avançada da 

elaboração, o que poderá constituir um factor de mudança na forma de fazer 

planeamento e pensar a cidade do futuro. 

No que diz respeito aos espaços em que o planeamento urbano mais incidiu, são 

destacados o Centro Histórico, a Madalena as Áreas Ribeirinhas e a Área de Expansão 

urbana Norte, sendo que o Centro Histórico e as Áreas Ribeirinhas (onde, em parte, 

coincide a Madalena) foram os mais alcançados pela execução do seu planeamento 

urbano, em consequência do aproveitamento dos projetos do Programa Polis, 

colocando a Área de Expansão Urbana Norte como aquela em que houve menos 

intervenção num contexto organizado dos respetivos planos, com exceção do Parque de 

Atividades que surge inteiramente com base num planeamento ponderado, no entanto 

localiza-se no extremo Norte do Plano de Urbanização da Zona Norte da Cidade de 

Chaves – Outeiro Seco, o que poderá não ser considerada uma área de extensão da 

cidade de Chaves, pois acaba por não se observar uma continuidade da malha urbana 

entre ambos. 
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Anexos 

Anexo 1 – Legislação consultada 

Diplomas Sumário 

Decreto-Lei n.º 33921. Diário do Govêrno n.º 197/1944, Série I de 5 de Setembro. Ministério 
das Obras Públicas e Comunicações - Gabinete do Ministro. 

Torna obrigatório às câmaras municipais do continente e ilhas adjacentes promover o 
levantamento de plantas topográficas e a elaboração de planos gerais de urbanização e 
expansão das sedes dos seus municípios, em ordem a obter a sua transformação e 
desenvolvimento segundo as exigências da vida económica e social, da estética, da higiene e 
da viação, com o máximo proveito e comodidade para os seus habitantes. 

Decreto n.º 561/71. Diário do Governo n.º 294/1971, Série I de 17 de Dezembro. Ministério 
das Obras Públicas - Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização. 

Define os requisitos de ordem técnica a que devem obedecer os planos gerais e parciais de 
urbanização e os planos de pormenor. 

Decreto-Lei n.º 560/71. Diário do Governo n.º 294/1971, Série I de 17 de Dezembro. 
Ministério das Obras Públicas - Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização. 

Determina que as câmaras municipais do continente e ilhas adjacentes sejam obrigadas a 
promover a elaboração de planos gerais de urbanização das sedes dos seus municípios e de 
outras localidades, em ordem a obter a sua transformação e desenvolvimento segundo as 
exigências da vida económica e social, da estética, da higiene e da viação, com o máximo 
proveito e comodidade para os seus habitantes - Revoga os Decretos-Leis n.os 33921 e 35931. 

Decreto-Lei n.º 8/73. Diário do Governo n.º 6/1973, Série I de 8 de Janeiro. Ministério da 
Obras Públicas - Gabinete do Ministro. 

Incumbe ao Fundo de Fomento da Habitação e às câmaras municipais a elaboração e 
execução de planos de urbanização de pormenor que visem a renovação de sectores urbanos 
sobreocupados ou com más condições de salubridade, solidez, estética ou segurança contra 
risco de incêndio. 

Decreto-Lei n.º 804/76. Diário da República n.º 260/1976, Série I de 6 de Novembro. 
Ministério da Habitação, Urbanismo e Construção - Gabinete do Ministro. 

Determina as medidas a aplicar na construção clandestina, bem como nas operações de 
loteamento clandestino. 

Decreto n.º 862/76. Diário da República n.º 297/1976, Série I de 22 de Dezembro. Ministério 
da Habitação, Urbanismo e Construção - Gabinete do Ministro. 

Regulamenta o direito de preferência da Administração nas alienações, a título oneroso, de 
terrenos ou edifícios previsto na lei. 

Decreto-Lei n.º 208/82. Diário da República n.º 119/1982, Série I de 26 de Maio. Ministérios 
da Qualidade de Vida, da Administração Interna e da Habitação, Obras Públicas e Transportes. 

Define o quadro regulamentar dos Planos Diretores Municipais. 

Portaria n.º 989/82. Diário da República n.º 244/1982, Série I de 21 de Outubro. Ministérios 
da Qualidade de Vida, da Administração Interna e da Habitação, Obras Públicas e Transportes. 

Especifica o conteúdo técnico dos Planos Diretores Municipais. 

Decreto-Lei n.º 451/82. Diário da República n.º 265/1982, Série I de 16 de Novembro. 
Ministérios da Qualidade de Vida e da Agricultura, Comércio e Pescas. 

Institui a Reserva Agrícola Nacional. 

Decreto Regulamentar n.º 91/82. Diário da República n.º 276/1982, Série I de 29 de 
Novembro. Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Qualidade de Vida, da 
Administração Interna e da Habitação, Obras Públicas e Transportes. 

Define o processo de elaboração dos Planos Diretores Municipais. 

Decreto-Lei n.º 338/83. Diário da República n.º 165/1983, Série I de 2 de Julho. Ministérios 
da Qualidade de Vida, da Administração Interna, da Agricultura, Comércio e Pescas e da 
Habitação, Obras Públicas e Transportes. 

Estabelece as normas a que deverá obedecer o plano de ordenamento do território. 
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Decreto-Lei n.º 321/83. Diário da República n.º 152/1983, Série I de 5 de Julho. Ministério da 
Qualidade de Vida. 

Cria a Reserva Ecológica Nacional. 

Lei n.º 11/87. Diário da República n.º 81/1987, Série I de 7 de Abril. Assembleia da República. Lei de Bases do Ambiente. 

Decreto-Lei n.º 176-A/88. Diário da República n.º 115/1988, 1º Suplemento, Série I de 18 de 
Maio. Ministério do Planeamento e da Administração do Território. 

Revê a disciplina jurídica dos planos regionais de ordenamento do território. 

Decreto-Lei n.º 196/89. Diário da República n.º 134/1989, Série I de 14 de Junho. Ministério 
da Agricultura, Pescas e Alimentação. 

Estabelece o novo regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. Revoga o Decreto-Lei n.º 
451/82, de 16 de Novembro. 

Decreto-Lei n.º 69/90. Diário da República n.º 51/1990, Série I de 2 de Março. Ministério do 
Planeamento e da Administração do Território. 

Disciplina o regime jurídico dos planos municipais de ordenamento do território. 

Decreto-Lei n.º 70/90. Diário da República n.º 51/1990, Série I de 2 de Março. Ministério do 
Planeamento e da Administração do Território. 

Define o regime de bens do domínio público hídrico do Estado. 

Decreto-Lei n.º 93/90. Diário da República n.º 65/1990, Série I de 19 de Março. Ministério do 
Planeamento e da Administração do Território. 

Revê o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
321/83 de 5 de Julho. 

Decreto-Lei n.º 316/90. Diário da República n.º 237/1990, Série I de 13 de Outubro. Ministério 
do Planeamento e da Administração do Território. 

Prevê a intervenção do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais na gestão da Reserva 
Ecológica Nacional. Altera o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março. 

Decreto-Lei n.º 367/90. Diário da República n.º 273/1990, Série I de 26 de Novembro. 
Ministério do Planeamento e da Administração do Território. 

Dá nova redacção aos artigos 3.º, 9.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 176-A/88, de 18 de Maio 
(planos regionais de ordenamento do território). 

Decreto-Lei n.º 211/92. Diário da República n.º 232/1992, Série I-A de 2 de Março. Ministério 
do Planeamento e da Administração do Território. 

Altera o Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março (planos municipais de ordenamento do 
território). 

Decreto-Lei n.º 213/92. Diário da República n.º 235/1992, Série I-A de 12 de Outubro. 
Ministério do Ambiente e Recursos Naturais. 

Altera o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março (Reserva Ecológica Nacional). 

Decreto-Lei n.º 274/92. Diário da República n.º 286/1992, Série I-A de 12 de Dezembro. 
Ministério da Agricultura. 

Altera o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, que define o regime jurídico da Reserva 
Agrícola Nacional. 

Decreto-Lei n.º 281/93. Diário da República n.º 192/1993, Série I-A de 17 de Agosto. Cria a 
Comissão Permanente de Apreciação dos Planos Diretores Municipais. 

Cria a Comissão Permanente de Apreciação dos Planos Diretores Municipais. 

Decreto-Lei n.º 68/94. Diário da República n.º 52/1994, Série I-A de 3 de Março. Ministério 
do Planeamento e da Administração do Território. 

Prorroga até 31 de Dezembro de 1994 o prazo previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 
281/93, de 17 de Agosto (cria a Comissão Permanente de Apreciação dos Planos Diretores 
Municipais). 

Decreto-Lei n.º 249/94. Diário da República n.º 236/1994, Série I-A de 12 de Outubro. 
Ministério do Planeamento e da Administração do Território. 

Altera o Decreto-Lei n.º 176-A/88, de 18 de Maio (revê a disciplina jurídica dos planos 
regionais de ordenamento do território). 

Decreto-Lei n.º 25/95. Diário da República n.º 33/1995, Série I-A de 8 de Fevereiro. Ministério 
do Ambiente e Recursos Naturais. 

Procede à afetação do saldo de gerência e transfere as posições jurídicas na titularidade do 
ex-Gabinete de Navegabilidade do Douro. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95. Diário da República n.º 35/1995, Série I-B de 
10 de Fevereiro. Presidência do Conselho de Ministros. 

Ratifica o Plano Director Municipal de Chaves. 

Decreto-Lei n.º 79/95. Diário da República n.º 93/1995, Série I-A de 20 de Abril. Ministério do 
Ambiente e Recursos Naturais. 

Altera o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março [revê o regime jurídico da Reserva Ecológica 
Nacional (REN), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho]. 

Decreto-Lei n.º 151/95. Diário da República n.º 144/1995, Série I-A de 24 de Junho. Ministério 
do Planeamento e da Administração do Território. 

Harmoniza o regime jurídico dos planos especiais de ordenamento do território. 
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Lei n.º 91/95. Diário da República n.º 203/1995, Série I-A de 2 de Setembro. Assembleia da 
República. 

Processo de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal. 

Decreto-Lei n.º 292/95. Diário da República n.º 263/1995, Série I-A de 14 de Novembro. 
Ministério do Planeamento e da Administração do Território. 

Estabelece a qualificação oficial para a elaboração de planos de urbanização, de planos de 
pormenor e de projectos de operações de loteamento. 

Decreto-Lei n.º 309/95. Diário da República n.º 268/1995, Série I-A de 20 de Novembro. 
Ministério do Planeamento e da Administração do Território. 

Altera o Decreto-Lei n.º 176-A/88, de 18 de Maio (revê a disciplina jurídica dos planos 
regionais de ordenamento do território). 

Decreto-Lei n.º 155/97. Diário da República n.º 143/1997, Série I-A de 24 de Junho. Ministério 
do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território. 

Altera o Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março (regime jurídico dos planos municipais de 
ordenamento do território). 

Lei n.º 48/98. Diário da República n.º 184/1998, Série I-A de 11 de Agosto. Assembleia da 
República. 

Estabelece as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo. 

Decreto-Lei n.º 364/98. Diário da República n.º 270/1998, Série I-A de 21 de Novembro. 
Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território. 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração da carta de zonas inundáveis nos municípios com 
aglomerados urbanos atingidos por cheias. 

Lei n.º 165/99. Diário da República n.º 215/1999, Série I-A de 14 de Setembro. Assembleia da 
República. 

Primeira alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as áreas urbanas de génese ilegal. 

Lei n.º 168/99. Diário da República n.º 219/1999, Série I-A de 18 de Setembro. Assembleia da 
República. 

Aprova o Código das Expropriações. 

Decreto-Lei n.º 380/99. Diário da República n.º 222/1999, Série I-A de 22 de Setembro. 
Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território. 

Estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

Decreto-Lei n.º 555/99. Diário da República n.º 291/1999, Série I-A de 16 de Dezembro. 
Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território. 

Estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação. 

Decreto-Lei n.º 53/2000. Diário da República n.º 83/2000, Série I-A de 7 de Abril. Ministério 
do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Altera o artigo 157.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime 
jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2000. Diário da República n.º 112/2000, Série I-B 
de 15 de Maio. Presidência do Conselho de Ministros. 

Aprova o Programa Polis - Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das 
Cidades. 

Lei n.º 107/2001. Diário da República n.º 209/2001, Série I-A de 8 de Setembro. Assembleia 
da República. 

Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural. 

Decreto-Lei n.º 70/2002. Diário da República n.º 71/2002, Série I-A de 25 de Março. Ministério 
do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Constitui a sociedade ChavesPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em 
Chaves, S. A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2002. Diário da República n.º 85/2002, Série I-B 
de 11 de Abril. Presidência do Conselho de Ministros. 

Determina a elaboração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e 
indica os princípios orientadores da sua elaboração, dando cumprimento ao disposto no n.º 
2 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro. 

Lei n.º 64/2003. Diário da República n.º 194/2003, Série I-A de 23 de Agosto. Assembleia da 
República. 

Segunda alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as áreas urbanas de génese ilegal. 

Aviso n.º 8126/2003 (2.ª série) – AP. Diário da República n.º 246/2003, Apêndice n.º 156, 
Série II, de 23 de Outubro. Câmara Municipal de Chaves. 

Delibera a elaboração do Plano de Pormenor de Santa Cruz. 

Aviso n.º 8198/2003 (2º série) – AP. Diário da República n.º 247/2003, Apêndice 157/2003, 
Série II de 24 de Outubro. Câmara Municipal de Chaves; 

Delibera a elaboração do Plano de Pormenor da Madalena. 

Aviso nº 8600/2003 (2ª série) – AP. Diário da República n.º 263/2003, Apêndice 169/2003, 
Série II de 13 de Novembro. Câmara Municipal de Chaves. 

Delibera a elaboração do Plano de Pormenor da Zona Urbana Norte de Chaves. 
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Aviso n.º 8837/2003 (2ª série) – AP. Diário da República n.º 270/2003, Apêndice 173/2003, 
Série II de 21 de Novembro. Câmara Municipal de Chaves. 

Delibera a elaboração do Plano de Pormenor das Margens do Tâmega. 

Decreto-Lei n.º 310/2003. Diário da República n.º 284/2003, Série I-A de 10 de Dezembro. 
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. 

Altera pela segunda vez o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro. 

Portaria n.º 137/2005. Diário da República n.º 23/2005, Série I-B de 2 de Fevereiro. Ministério 
do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Fixa os demais elementos que devem acompanhar os planos especiais de ordenamento do 
território. 

Portaria n.º 138/2005. Diário da República n.º 23/2005, Série I-B de 2 de Fevereiro. Ministério 
do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Fixa os demais elementos que devem acompanhar os planos municipais de ordenamento do 
território. 

Aviso n.º 3907/2005 (2.ª série) – AP. Diário da República n.º 107/2003, Apêndice n.º 76, Série 
II de 3 de Junho. Câmara Municipal de Chaves. 

Delibera a elaboração do Plano de Pormenor do Parque Desportivo de Chaves. 

Aviso n.º 4522/2005 (2ª série) – AP. Diário da República n.º 127/2005, Apêndice 91/2005, 
Série II de 5 de Julho. Câmara Municipal de Chaves. 

Delibera a elaboração do Plano de Urbanização da Zona Norte da Cidade de Chaves, Outeiro 
Seco. 

Aviso n.º 4523/2005 (2ª série) – AP. Diário da República n.º 127/2005, Apêndice 91/2005, 
Série II de 5 de Julho. Câmara Municipal de Chaves. 

Delibera a elaboração do Plano de Pormenor compreendido entre os Bairros dos Aregos e de 
Casas dos Montes. 

Decreto-Lei n.º 232/2007. Diário da República n.º 114/2007, Série I de 15 de Junho. Ministério 
do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e 
programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas n.os 
2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 

Lei n.º 58/2007. Diário da República n.º 170/2007, Série I de 4 de Setembro. Assembleia da 
República. 

Aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. 

Lei n.º 10/2008. Diário da República n.º 36/2008, Série I de 20 de Fevereiro. Assembleia da 
República. 

Terceira alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as áreas urbanas de génese ilegal. 

Portaria n.º 216-B/2008. Diário da República n.º 44/2008, 1º Suplemento, Série I de 3 de 
Março. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional. 

Fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de 
utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização coletiva. 

Aviso n.º 19130/2008. Diário da República n.º 125/2008, Série II de 1 de Julho. Câmara 
Municipal de Chaves. 

Elaboração do Plano de Pormenor do Centro Universitário e Parque Tecnológico de Chaves – 
modalidades específicas de plano de intervenção no espaço rural. 

Decreto-Lei n.º 166/2008. Diário da República n.º 162/2008, Série I de 22 de Agosto. 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

Aprova o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 
19 de Março. 

Lei n.º 56/2008. Diário da República n.º 171/2008, Série I de 4 de Setembro. Assembleia da 
República. 

Procede à quarta alteração ao Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 
de Setembro. 

Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008. Diário da República n.º 204/2008, 1º Suplemento, 
Série I de 21 de Outubro. Presidência do Conselho de Ministros - Centro Jurídico. 

Rectifica o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, do Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que aprova o Regime Jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 162, de 22 de Agosto de 2008. 

Decreto-Lei n.º 73/2009. Diário da República n.º 63/2009, Série I de 31 de Março. Ministério 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

Aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 196/89, de 
14 de Junho. 

Aviso n.º 11158/2008. Diário da República n.º 71/2008, Série II de 1 de Abril. Câmara 
Municipal de Chaves. 

Torna pública a alteração do Plano Director Municipal de Chaves (PDM) circunscrita à área 
empresarial de Chaves e respetiva envolvente. 
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Aviso n.º 10289/2009. Diário da República n.º 104/2009, Série II de 29 de Maio. Câmara 
Municipal de Chaves. 

Alteração da designação do Plano de Pormenor do Centro Universitário e Parque Tecnológico 
de Chaves (cuja elaboração foi publicada através de Aviso nº 19130/2008, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 125, de 1 de Julho) para Plano de Pormenor do Parque de Ciência e 
Tecnologia de Chaves. 

Decreto Regulamentar n.º 10/2009. Diário da República n.º 104/2009, Série I de 29 de Maio. 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

Fixa a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, bem como na 
representação de quaisquer condicionantes. 

Decreto Regulamentar n.º 9/2009. Diário da República n.º 104/2009, Série I de 29 de Maio. 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

Estabelece os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo. 

Aviso n.º 15896/2009. Diário da República n.º 176/2009, Série II de 10 de Setembro. 
Município de Chaves. 

Alteração do PDM (Plano Director Municipal) de Chaves, circunscrita à área do Parque 
Empresarial de Chaves e respetiva envolvente. 

Decreto-Lei n.º 307/2009. Diário da República n.º 206/2009, Série I de 23 de Outubro. 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 

No uso da autorização concedida pela Lei n.º 95-A/2009, de 2 de Setembro, aprova o regime 
jurídico da reabilitação urbana. 

Decreto-Lei n.º 309/2009. Diário da República n.º 206/2009, Série I de 23 de Outubro. 
Ministério da Cultura. 

Estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como 
o regime das zonas de protecção e do plano de pormenor de salvaguarda. 

Aviso n.º 22926/2009. Diário da República n.º 245/2009, Série II de 21 de Dezembro. 
Município de Chaves. 

Plano de Pormenor da Fonte do Leite 

Aviso n.º 5252/2010. Diário da República n.º 50/2010, Série II de 12 de Março. Município de 
Chaves. 

Prorrogação, por mais um ano, do prazo de vigência da Suspensão Parcial do PDM de Chaves 
e respetivas Medidas Preventivas, na área da Quinta dos Montalvões, freguesia de Outeiro 
Seco. 

Aviso n.º 5569/2010. Diário da República n.º 53/2010, Série II de 17 de Março. Município de 
Chaves. 

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Chaves (PDM) circunscrita à área do Parque 
Empresarial de Chaves e respetiva envolvente. 

Regulamento n.º 176/2011. Diário da República n.º 50/2011, Série II de 11 de Março. 
Município de Chaves. 

Compensações do Plano de Pormenor da Fonte do Leite. 

Portaria n.º 162/2011. Diário da República n.º 76/2011, Série I de 18 de Abril. Ministérios da 
Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 
das Pescas, das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Ambiente e do 
Ordenamento do Território. 

Define os limites e condições para a viabilização das utilizações não agrícolas de áreas 
integradas na Reserva Agrícola Nacional. 

Declaração de Rectificação n.º 15/2011. Diário da República n.º 99/2011, Série I de 23 de 
Maio. Presidência do Conselho de Ministros - Centro Jurídico. 

Rectifica a Portaria n.º 162/2011, de 18 de Abril, dos Ministérios da Economia, da Inovação e 
do Desenvolvimento, da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações e do Ambiente e do Ordenamento do Território, que 
define os limites e condições para a viabilização das utilizações não agrícolas de áreas 
integradas na Reserva Agrícola Nacional, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 76, 
de 18 de Abril de 2011. 

Aviso n.º 1927/2012. Diário da República n.º 28/2012, Série II de 8 de Fevereiro. Município 
de Chaves. 

Prorrogação, por mais um ano, do prazo de vigência da Suspensão Parcial do PDM de Chaves 
e respetivas Medidas Preventivas, na área da Quinta dos Montalvões, freguesia de Outeiro 
Seco. 

Lei n.º 32/2012. Diário da República n.º 157/2012, Série I de 14 de Agosto. Assembleia da 
República. 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, que estabelece 
o regime jurídico da reabilitação urbana, e à 54.ª alteração ao Código Civil, aprovando 
medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012. Diário da República n.º 192/2012, Série I de 
3 de Outubro. Presidência do Conselho de Ministros. 

Aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, que consubstanciam as 
diretrizes e critérios para a delimitação das áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional a 
nível municipal. 

Decreto-Lei n.º 239/2012. Diário da República n.º 212/2012, Série I de 2 de Novembro. 
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o 
Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

Declaração de Retificação n.º 71/2012. Diário da República n.º 232/2012, Série I de 30 de 
Novembro. Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral. 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, da Presidência 
do Conselho de Ministros, que aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e 
regional, que consubstanciam as diretrizes e critérios para a delimitação das áreas integradas 
na Reserva Ecológica Nacional a nível municipal, publicada no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 192, de 3 de outubro de 2012. 

Portaria n.º 419/2012. Diário da República n.º 246/2012, Série I de 20 de Dezembro. 
Ministérios da Economia e do Emprego e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território. 

Define as situações de usos ou ações considerados compatíveis com os objetivos de proteção 
hidrológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em 
Reserva Ecológica Nacional. 

Lei n.º 79/2013. Diário da República n.º 229/2013, Série I de 26 de Novembro. Assembleia da 
República. 

Quarta alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre o processo de reconversão das 
áreas urbanas de génese ilegal. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2014. Diário da República n.º 122/2014, Série I de 
27 de Maio. Presidência do Conselho de Ministros. 

Determina a suspensão parcial dos Planos Diretores Municipais de Boticas, Cabeceiras de 
Basto, Chaves, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, na área destinada à implantação do 
Sistema Electroprodutor do Tâmega, e estabelece as respetivas medidas preventivas. 

Lei n.º 31/2014. Diário da República n.º 104/2014, Série I de 30 de Maio. Assembleia da 
República; 

Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo 

Aviso n.º 6779/2014. Diário da República n.º 107/2014, Série II de 4 de Junho. Município de 
Chaves. 

Delimitação das Medidas Preventivas elaborada em Formato Vetorial sobre peças Gráficas 
Matriciais Georreferenciadas: 1 planta com a delimitação das Medidas Preventivas (dwg) 
sobre extrato das Cartas de Ordenamento do PDM (34A1, 34B1, 46A1, 47A1, 47B, 60B1), 
representada à escala 1:10000. 

Portaria n.º 113/2015. Diário da República n.º 78/2015, Série I de 22 de Abril. Presidência do 
Conselho de Ministros e Ministérios da Economia e do Ambiente, Ordenamento do Território 
e Energia. 

Identifica os elementos instrutórios dos procedimentos previstos no Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação e revoga a Portaria n.º 232/2008, de 11 de março. 

Decreto-Lei n.º 80/2015. Diário da República n.º 93/2015, Série I de 14 de Maio. Assembleia 
da República. 

Aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro. 

Lei n.º 70/2015. Diário da República n.º 137/2015, Série I de 16 de Julho. Assembleia da 
República. 

Quinta alteração à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, sobre o processo de reconversão das 
áreas urbanas de génese ilegal, definindo os termos aplicáveis à regularização dessas áreas 
durante o período temporal nela estabelecido. 

Decreto Regulamentar n.º 15/2015. Diário da República nº 161/2015, Série I de 19 de Agosto. 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. 

Estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de 
qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, 
aplicáveis a todo o território nacional. 

Portaria n.º 277/2015. Diário da República n.º 177/2015, Série I de 10 de Setembro. 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. 

Regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas da 
elaboração e da revisão do Plano Diretor Intermunicipal (PDIM) e do Plano Diretor Municipal 
(PDM), nos termos do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT) e revoga a Portaria n.º 1474/2007, de 16 de 
novembro. 

Decreto-Lei n.º 199/2015. Diário da República n.º 181/2015, Série I de 16 de Setembro. 
Ministério da Agricultura e do Mar. 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que aprova o 
regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

Aviso n.º 9339/2016. Diário da República n.º 143/2016, Série II de 27 de Julho. Município de 
Chaves; 

Prorrogação do prazo de vigência das Medidas Preventivas estabelecidas por motivo da 
revisão do PDM de Chaves em espaços urbanos e urbanizáveis da Classe 1, Categorias 1.1 - 
cidade de Chaves e 1.2 - vila de Vidago. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016. Diário da República n.º 181/2016, Série I de 
20 de Setembro. Presidência do Conselho de Ministros. 

Aprova os Planos de Gestão dos Riscos de Inundações do Vouga, Mondego e Lis, do Minho e 
Lima, do Cávado, Ave e Leça, do Douro, do Tejo e Ribeiras do Oeste, do Sado e Mira e das 
Ribeiras do Algarve. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016. Diário da República n.º 181/2016, Série I de 
20 de Setembro. Presidência do Conselho de Ministros. 

Aprova os Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas do Minho e Lima, do Cávado, Ave e 
Leça, do Douro, do Vouga e Mondego, do Tejo e Ribeiras Oeste, do Sado e Mira, do Guadiana 
e das Ribeiras do Algarve. 

Despacho n.º 3015/2017. Diário da República n.º 71/2017, Série II de 10 de Abril. Município 
de Chaves. 

Revisão da estrutura flexível, bem como a revisão do Regulamento da Organização dos 
Serviços Municipais. 

Lei n.º74/2017. Diário da República n.º 157/2017, Série I de 16 de Agosto. Assembleia da 
República. 

Primeira alteração à lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 
território e de urbanismo. 

Aviso n.º 5233/2018. Diário da República n.º 76/2018, Série II de 18 de Abril. Município de 
Chaves. 

Alteração e republicação do Regulamento do PDM de Chaves. 

Decreto-Lei n.º 130/2019. Diário da República n.º 166/2019, Série I de 30 de Agosto. 
Presidência do Conselho de Ministros. 

Altera os princípios e normas a que deve obedecer a produção cartográfica no território 
nacional. 

Lei n.º 99/2019. Diário da República n.º 170/2019, Série I de 5 de Setembro. Assembleia da 
República. 

Primeira revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (revoga a 
Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro). 

Portaria n.º 336/2019. Diário da República n.º 185/2019, Série I de 26 de Setembro. 
Ministério do Ambiente e Transição Energética. 

Aprova a revisão das Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais previstas no Regime 
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Decreto Regulamentar n.º 5/2019. Diário da República n.º 186/2019, Série I de 27 de 
Setembro. Presidência do Conselho de Ministros. 

Procede à fixação dos conceitos técnicos atualizados nos domínios do ordenamento do 
território e do urbanismo. 
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Anexo 2 – Cartografia Consultada 

Planta Plano Documento Autor Data Escala 

Faseamento das intervenções no Plano urbano 
de Chaves entre 1850 e 1926 

- 
"Urbanismo e morfologia urbana no 
Norte de Portugal" 

Dr. Mário Fernandes 2002 gráfica 

Planta da Proposta Geral 
Anteplano de Urbanização da Cidade de 
Chaves 

Proposta Geral Arqtos. Moreira da Silva 1951 1.2000 

Planta de Trabalho e Apresentação 
Anteplano de Urbanização da Cidade de 
Chaves 

Memória Descritiva Arq. Nadir Afonso 1964 1.2000 

Planta Topográfica, com Unidades de Vizinhança 
Anteplano de Urbanização da Cidade de 
Chaves 

Memória Descritiva Arq. Nadir Afonso 1964 1.25000 

Planta da Circulação de Veículos 
Anteplano de Urbanização da Cidade de 
Chaves 

Memória Descritiva Arq. Nadir Afonso 1964 1.5000 

Planta de Localização (nº1) 
Esboceto do Plano Geral de Urbanização 
da Cidade de Chaves 

Proposta 
Arq. Luís José Oliveira 
Martins 

1977 1.25000 

Planta das Propostas Fundamentais (nº3) 
Esboceto do Plano Geral de Urbanização 
da Cidade de Chaves 

Propostas Fundamentais 
Arq. Luís José Oliveira 
Martins 

1977 1.5000 

Planta nº2 – Excerto do esboceto do plano geral 
de urbanização 

Plano de Pormenor da Zona dos Acessos 
ao Hospital 

Estudo Prévio Arq. Carlos Carvalho Dias 1977 1.5000 

Planta nº 6 – Planta de Trabalho 
Plano de Pormenor da Zona dos Acessos 
ao Hospital 

Estudo Prévio Arq. Carlos Carvalho Dias 1977 1.2000 

Planta nº 9 – Planta de Definição de Sectores 
Plano de Pormenor da Zona dos Acessos 
ao Hospital 

Estudo Prévio Arq. Carlos Carvalho Dias 1977 1.2000 

Tendências da Expansão do Aglomerado - 
Primeiras Opções- 22 

Plano Geral de Urbanização de Chaves Segundo Relatório Arq. Carlos Carvalho Dias 1981 1.5000 

Planta da Rede Viária - 32 Plano Geral de Urbanização de Chaves Estudo Prévio Arq. Carlos Carvalho Dias 1982 1.5000 

Planta de Zonamento - 33 Plano Geral de Urbanização de Chaves Estudo Prévio Arq. Carlos Carvalho Dias 1982 1.5000 

Planta das Zonas Urbanas - Novembro de 1982 - 
35 

Plano Geral de Urbanização de Chaves Estudo Prévio Arq. Carlos Carvalho Dias 1982 1.5000 

Planta de Síntese de Intenções, Incluindo a 
Expansão Residencial Norte - 4 

Plano Geral de Urbanização de Chaves Estudo Base Arq. Carlos Carvalho Dias 1989 1.5000 

Planta de Condicionantes Plano Diretor Municipal Regulamento PLANUM, Lda. 1995 1.25000 

Planta de Ordenamento Plano Diretor Municipal Regulamento PLANUM, Lda. 1995 1.25000 

Planta com a delimitação da área a sujeitar a 
Medidas Preventivas 

Plano Diretor Municipal Medidas Preventivas Câmara Municipal de Chaves 2015 1.25000 

Planta de Zonamento Plano de Urbanização de Chaves Proposta de Plano 
Arqtos. Carlos Carvalho Dias 
e Pedro Torres Guimarães 

Julho de 
1992 

1.5000 
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Planta de Regulamento Plano de Urbanização de Chaves Proposta de Plano 
Arqtos. Carlos Carvalho Dias 
e Pedro Torres Guimarães 

Julho de 
1992 

1.5000 

Planta de Zonamento Plano de Urbanização de Chaves Proposta de Plano 
Arqtos. Carlos Carvalho Dias 
e Pedro Torres Guimarães 

Fevereiro 
de 1994 

1.5000 

Proposta de Planta de Zonamento e Rede Viária Plano de Urbanização de Chaves 
Proposta de Plano do Relatório de 
Caracterização e Diagnostico 

Arqtos. Carlos Carvalho Dias 
e Pedro Torres Guimarães 

Novembro 
de 1997 

1.10000 

Proposta de Planta de Zonamento Plano de Urbanização de Chaves Proposta de Plano 
Arqtos. Carlos Carvalho Dias 
e Pedro Torres Guimarães 

Abril de 
2000 

1.10000 

Planta da Rede Viária Plano de Urbanização de Chaves Proposta de Plano 
Arqtos. Carlos Carvalho Dias 
e Pedro Torres Guimarães 

Maio de 
2001 

1.10000 

Planta de Zonamento Plano de Urbanização de Chaves Proposta de Plano 
Arqtos. Carlos Carvalho Dias 
e Pedro Torres Guimarães 

Maio de 
2001 

1.10000 

Planta de Zonamento Plano de Urbanização de Chaves Proposta de Plano 
Arqtos. Carlos Carvalho Dias 
e Pedro Torres Guimarães 

Janeiro de 
2004 

1.10000 

Planta Síntese 
Planos de Pormenor de Santa Cruz e do 
Alto da Trindade 

Proposta de Planos Arquitetos Pioledo, Lda.  
Julho de 
1990 

1.2000 

Planta de Apresentação – 3a Plano de Pormenor da Madalena - 1990 Proposta de Plano PLANUM, Lda. 
Junho de 
1990 

1.1000 

Planta de Apresentação – 3b Plano de Pormenor da Madalena - 1990 Proposta de Plano PLANUM, Lda. 
Junho de 
1990 

1.1000 

Planta Síntese – a Plano de Pormenor da Madalena - 1990 Proposta de Plano PLANUM, Lda. 
Julho de 
1990 

1.1000 

Planta Síntese – b Plano de Pormenor da Madalena - 1990 Proposta de Plano PLANUM, Lda. 
Julho de 
1990 

1.1000 

Planta da Proposta Plano de Pormenor da Madalena - 1990 Estudo Base PLANUM, Lda. 
Março de 
1990 

1.2000 

Ortofotomapa com a área de intervenção das 
ações do Programa Polis 

- 

"O papel das políticas de 
requalificação urbana e ambiental: o 
caso do Programa POLIS em 
Bragança, Chaves e Viana do 
Castelo" 

Edgar Nascimento 2008 - 

Planta de Identificação dos Projetos / Obras / 
Ações do Plano Estratégico de Chaves 

Programa Polis Plano Estratégico 
Parque Expo'98 S.A./Câmara 
Municipal de Chaves 

Fevereiro 
de 2002 

1.10000 

Delimitação dos Planos de Pormenor em 
Elaboração no âmbito do Programa Polis em 
Chaves 

Programa Polis - Câmara Municipal de Chaves - 1.5000 

Planta das Unidades de Intervenção Cenários A 
e B 

Plano de Pormenor da Madalena – 
Programa Polis 

Estudo Prévio 
QUATERNAIRE S. A. & 
NORVIA S. A. 

Julho de 
2004 

1.2000 
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Planta das Unidades de Intervenção Cenário C 
Plano de Pormenor da Madalena – 
Programa Polis 

Estudo Prévio 
QUATERNAIRE S. A. & 
NORVIA S. A. 

Julho de 
2004 

1.2000 

Planta prelimitar de Implantação - Cenário A 
Plano de Pormenor da Madalena – 
Programa Polis 

Estudo Prévio 
QUATERNAIRE S. A. & 
NORVIA S. A. 

Julho de 
2004 

1.2000 

Planta prelimitar de Implantação - Cenário C 
Plano de Pormenor da Madalena – 
Programa Polis 

Estudo Prévio 
QUATERNAIRE S. A. & 
NORVIA S. A. 

Julho de 
2004 

1.2000 

Planta de Implantação 
Plano de Pormenor da Madalena – 
Programa Polis 

Proposta de Plano 
QUATERNAIRE S. A. & 
NORVIA S. A. 

Janeiro de 
2005 

1.2000 

Planta da Proposta de Reformulação Planta de 
Implantação 

Plano de Pormenor da Madalena – 
Programa Polis 

Proposta de Reformulação 
QUATERNAIRE S. A. & 
NORVIA S. A. 

Novembro 
de 2006 

1.2000 

Planta da Proposta de Reformulação Planta de 
Implantação 

Plano de Pormenor da Madalena – 
Programa Polis 

Proposta de Reformulação 
QUATERNAIRE S. A. & 
NORVIA S. A. 

Fevereiro 
de 2007 

1.2000 

Planta da Proposta de Reformulação Planta de 
Implantação 

Plano de Pormenor da Madalena – 
Programa Polis 

Proposta de Reformulação 
QUATERNAIRE S. A. & 
NORVIA S. A. 

Julho da 
2008 

1.2000 

Planta da Proposta de Reformulação Planta de 
Implantação 

Plano de Pormenor da Madalena – 
Programa Polis 

Proposta de Reformulação 
QUATERNAIRE S. A. & 
NORVIA S. A. 

Janeiro de 
2009 

1.2000 

Planta de Implantação – Edificado 
Plano de Salvaguarda do Centro Histórico 
- Programa Polis 

Proposta de Plano Sítios & Formas 
Janeiro de 
2005 

1.1000 

Planta de Implantação – Espaços Exteriores 
Plano de Salvaguarda do Centro Histórico 
- Programa Polis 

Proposta de Plano Sítios & Formas 
Janeiro de 
2005 

1.1000 

Planta de Implantação 
Plano de Salvaguarda do Centro Histórico 
- Programa Polis 

Proposta de Plano Sítios & Formas 
Julho de 
2006 

1.1000 

Proposta do Plano Global 
Plano de Pormenor da Zona Urbana 
Norte – Programa Polis 

Estudo Prévio GALP, Lda. 
Outubro de 
2004 

1.1000 

Planta de Implantação 
Plano de Pormenor da Zona Urbana 
Norte – Programa Polis 

- GALP, Lda. 
Outubro de 
2005 

1.1000 

Planta de Localização 
Plano de Pormenor da Zona Urbana 
Norte – Programa Polis 

Proposta de Plano / Memória 
Descritiva Chaves +Urbanidade 

  
Outubro de 
2008/2005 

1.5000 

Planta da Proposta 
Plano de Pormenor da Zona Urbana 
Poente – Programa Polis 

Estudo Prévio 
PLURAL, Lda. & HIDROGÉNIO 
S.A. 

Agosto de 
2004 

1.2000 

Planta da Proposta 
Plano de Pormenor da Zona Urbana 
Poente – Programa Polis 

Estudo Prévio 
PLURAL, Lda. & HIDROGÉNIO 
S.A. 

Setembro 
de 2004 

1.2000 

Planta de Apresentação 1 
Plano de Pormenor da Zona Urbana 
Poente – Programa Polis 

Proposta de Plano 
PLURAL, Lda. & HIDROGÉNIO 
S.A. 

Fevereiro 
de 2005 

1.1000 

Planta de Implantação 1 
Plano de Pormenor da Zona Urbana 
Poente – Programa Polis 

Proposta de Plano 
PLURAL, Lda. & HIDROGÉNIO 
S.A. 

Fevereiro 
de 2005 

1.1000 

Planta de Implantação 
Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega – Programa Polis 

Estudo Prévio GIPP, Lda., et al. 
Março de 
2004 

1.5000 
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Planta da Proposta 
Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega – Programa Polis 

Estudo Prévio GIPP, Lda., et al. 
Maio de 
2004 

1.5000 

Planta da Proposta preliminar A 
Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega – Programa Polis 

Estudo Prévio GIPP, Lda., et al. 
Junho de 
2004 

1.2000 

Planta da Proposta preliminar B 
Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega – Programa Polis 

Estudo Prévio GIPP, Lda., et al. 
Junho de 
2004 

1.2000 

Planta da Proposta preliminar C 
Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega – Programa Polis 

Estudo Prévio GIPP, Lda., et al. 
Junho de 
2004 

1.2000 

Planta de Implantação 1 
Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega – Programa Polis 

Proposta de Plano GIPP, Lda., et al. 
Janeiro de 
2005 

1.1000 

Planta de Implantação 2 
Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega – Programa Polis 

Proposta de Plano GIPP, Lda., et al. 
Janeiro de 
2005 

1.1000 

Planta de Implantação 3 
Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega – Programa Polis 

Proposta de Plano GIPP, Lda., et al. 
Janeiro de 
2005 

1.1000 

Planta de Implantação 4 
Plano de Pormenor das Margens do 
Tâmega – Programa Polis 

Proposta de Plano GIPP, Lda., et al. 
Janeiro de 
2005 

1.1000 

Planta Geral de Apresentação da Proposta da 
Remodelação Urbanística e Tecnológica de Área 
Terma de Chaves 

No âmbito do Programa Polis Remodelação Urbanística 
Artur Alves, Miguel Diogo 
arquitetos 

Fevereiro 
de 2004 

1.1000 

Planta da Zona A da Remodelação Urbanística e 
Tecnológica de Área Terma de Chaves 

No âmbito do Programa Polis Remodelação Urbanística 
Artur Alves, Miguel Diogo 
arquitetos 

Fevereiro 
de 2004 

1.500 

Planta da Zona B da Remodelação Urbanística e 
Tecnológica de Área Terma de Chaves 

No âmbito do Programa Polis Remodelação Urbanística 
Artur Alves, Miguel Diogo 
arquitetos 

Fevereiro 
de 2004 

1.500 

Planta de Trabalho do Projeto de Execução da 
Margem Direita do Tâmega entre o Açude dos 
Agapitos e a Ponte Eng.º Barbosa Carmona e 
Ciclovia 

No âmbito do Programa Polis Proposta 
EUROPLAN, Lda. & 
SEGROPOL, Lda. 

Outubro de 
2004 

1.1000 

Planta das Últimas Propostas 
Plano de Pormenor de Santa Cruz / Zona 
de Expansão Nordeste 

Proposta de Plano Câmara Municipal de Chaves 
Maio de 
2007 

1.5000 

Implantação 
Plano de Pormenor do Parque Desportivo 
de Chaves 

Relatório da Proposta de Plano Câmara Municipal de Chaves - - 

Planta de Zonamento 
Plano de Urbanização da Zona Norte da 
Cidade de Chaves – Outeiro Seco 

- Câmara Municipal de Chaves 
Janeiro de 
2004 

1.10000 

Planta de Empreendimentos (Parque de 
Atividades, Plataforma Logística, Mercado 
Abastecedor, Tecnopolo, Equipamento 
Universitário) 

Plano de Urbanização da Zona Norte da 
Cidade de Chaves – Outeiro Seco 

- Câmara Municipal de Chaves 
Janeiro de 
2004 

1.25000 

Planta de Zonamento 
Plano de Urbanização da Zona Norte da 
Cidade de Chaves – Outeiro Seco 

- Câmara Municipal de Chaves 
Julho de 
2007 

1.10000 
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Planta de Enquadramento no Parque 
Empresarial de Chaves (PEC) do Projeto de 
Loteamento da Ampliação do Parque de 
Actividades de Chaves 

Enquadrado com o Plano de Urbanização 
da Zona Norte da Cidade de Chaves – 
Outeiro Seco 

- Tec_Mat, Lda. 
Abril de 
2010 

1.5000 

Planta Síntese da 1ª fase do Projeto de Execução 
do Parque de Actividades de Chaves 

Enquadrado com o Plano de Urbanização 
da Zona Norte da Cidade de Chaves – 
Outeiro Seco 

Projeto de Execução - 1º fase EURISKO, S.A. 
Maio de 
2003 

1.1000 

Planta Sintese do Projeto de Licenciamento do 
Mercado Abastecedor da Região de Chaves 

Enquadrado com o Plano de Urbanização 
da Zona Norte da Cidade de Chaves – 
Outeiro Seco 

Projeto de Licenciamneto Câmara Municipal de Chaves 
Julho de 
2007 

1.2000 

Plano Geral do Projeto de Execução da 
Plataforma Logística de Chaves 

Enquadrado com o Plano de Urbanização 
da Zona Norte da Cidade de Chaves – 
Outeiro Seco 

Projeto de Execução EURISKO, S.A. 
Janeiro de 
2004 

1.1000 

Planta Sintese do Projeto de Licenciamento da 
Plataforma Logística de Chaves 

Enquadrado com o Plano de Urbanização 
da Zona Norte da Cidade de Chaves – 
Outeiro Seco 

Projetode Licenciamento Câmara Municipal de Chaves 
Julho de 
2007 

1.2000 

Planta de Localização da Construção do Edifício 
para o Centro de Encubação de Empresas no 
Parque Empresarial de Chaves 

Enquadrado com o Plano de Urbanização 
da Zona Norte da Cidade de Chaves – 
Outeiro Seco 

- Arq. Jaime Rodrigues 
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Planta de Implantação 
Plano de Pormenor do Parque de Ciência 
e Tecnologia 

Proposta de Plano DORM S.A. & NARTE Lda. 
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de 2009 
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Planta de Implantação 
Plano de Pormenor do Parque de Ciência 
e Tecnologia 

Proposta de Plano DORM S.A. & NARTE Lda. 
Maio de 
2009 
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Planta da Solução urbanística do parque de 
ciência e tecnologia 

Plano de Pormenor do Parque de Ciência 
e Tecnologia 

Processo de aditamento ao alvará 
de loteamento 

DORM S.A. & NARTE Lda. - 1.1000 

Planta da Área de Intervenção 
Plano de Pormenor compreendido entre 
os Bairros dos Aregos e Casas dos Montes 

Aviso n.º 4523/2005 - DR Câmara Municipal de Chaves 
Maio de 
2005 

1.10000 

Planta de Implantação Plano de Pormenor da Fonte do Leite Proposta de Plano Câmara Municipal de Chaves 2008 1.1000 

Planta de Implantação Plano de Pormenor da Fonte do Leite Plano de Pormenor Câmara Municipal de Chaves 
Agosto de 
2009 

1.1000 

Planta de Apresentação Plano de Pormenor da Fonte do Leite Plano de Pormenor Câmara Municipal de Chaves 
Agosto de 
2009 

1.2000 

Planta de Identificação de Projetos/Ações URBCOM 
Memória Descritiva Complementar - 
Mais Chaves 

Câmara Municipal de Chaves 
Abril de 
2008 

- 

Planta da Área de Intervenção do Programa de 
Ação e Identificação das Ações / Operações 

Mais Chaves - Programa de Ação para a 
Regeneração Urbana do Centro Histórico 
de Chaves 

Memória Descritiva Complementar Câmara Municipal de Chaves 
Abril de 
2008 

- 
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Memória Descritiva Complementar Câmara Municipal de Chaves 
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Planta de Localização das Operações 
Temáticas/Projetos 

Chaves +Urbanidade Memória Descritiva Câmara Municipal de Chaves 
Outubro de 
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1.5000 

Planta de Localização das Intervenções 
realizadas, em curso e projetadas na área de 
intervenção e envolvente imediata 

Chaves +Urbanidade Memória Descritiva Câmara Municipal de Chaves 
Outubro de 
2008 

1.5000 

Planta de Localização das operações/projetos e 
registo fotográfico das mesmas 
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Planta da Proposta de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico 
de Chaves 

Área de Reabilitação Urbana 
Masterplan do Centro Histórico de 
Chaves 

Quaternaire Portugal S. A. 
Janeiro de 
2013 

- 

Planta dos Subsistemas Internos da ARU do 
Centro Histórico de Chaves 

Área de Reabilitação Urbana 
Masterplan do Centro Histórico de 
Chaves 

Quaternaire Portugal S. A. 
Janeiro de 
2013 

- 

Planta da Cidade de Chaves em 2009 com 
Infraestruturas e Equipamentos Principais 
Existentes e Previstos 

- - Câmara Municipal de Chaves 2009 1.7500 

Planta de Organização de Projetos, Programas e 
Empreendimentos previstos para a cidade de 
Chaves 

- - Câmara Municipal de Chaves 200? 1:25000 

Planta da Hierarquia de Planos Municipais de 
Ordenamento do Território 

- - Câmara Municipal de Chaves - - 

Planta da Hierarquia de Planos Municipais de 
Ordenamento do Território 

- - Câmara Municipal de Chaves - - 

Carta Militar N.º 47 Cartografia Militar Cartografia Militar Exército Português 1931 1:25000 

Carta Militar N.º 34 Cartografia Militar Cartografia Militar Exército Português 1934 1:25000 

Carta Militar N.º 34 Cartografia Militar Cartografia Militar Exército Português 1946 1:25000 

Planta da Cidade de Chaves em 1946 - - - 1946 - 

Carta Militar N.º 34 Cartografia Militar Cartografia Militar Exército Português 1954 1:25000 

Carta Militar N.º 47 Cartografia Militar Cartografia Militar Exército Português 1954 1:25000 

Planta da Cidade de Chaves em 1959 - - - 1959   

Ortofotomapa da cidade de Chaves em 1975 - - - 1975 - 

Planta da Cidade de Chaves em 1975 - - - 1975 - 

Planta da Cidade de Chaves em 1985 - - - 1985 - 

Planta da Cidade de Chaves em 1994 - - - 1994 1.25000 

Carta Militar N.º 34 Cartografia Militar Cartografia Militar Exército Português 1995 1.25000 

Carta Militar N.º 47 Cartografia Militar Cartografia Militar Exército Português 1995 1:25000 

Planta da Cidade de Chaves em 2003 - - - 2003 1.25000 



14 

Planta de Toponímia das Localidades e dos 
Lugares da Área Urbana (Incluindo Rede Viária 
Principal) 

- 

O Planeamento Urbano e a 
Construção da Cidade: O caso de 
Chaves na segunda metade do 
século XX 

Arq. Rodrigo Moreira 2005 1.20000 

Planta da Toponímia da Cidade de Chaves - 

O Planeamento Urbano e a 
Construção da Cidade: O caso de 
Chaves na segunda metade do 
século XX 

Câmara Municipal de Chaves 2005 
1.7000 / 
1.3000 
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