PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DA VILA DA
CALHETA
(PUMVC)

FASE: VERSÃO FINAL
Março 2012

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DA VILA DA CALHETA – REGULAMENTO
VERSÃO FINAL PARA APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO – MARÇO 2012

Índice Geral
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS
REGULAMENTO
1.1 PLANTA DE ZONAMENTO
1.2 PLANTA DE CONDICIONANTES
ELEMENTOS COMPLEMENTARES
RELATÓRIO
Elementos Descritivos
Nota introdutória
1. Objectivos do plano de urbanização
2. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial
2.1. Plano Director Municipal da Calheta (PDM)
2.2. Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT)
3. Condicionantes à ocupação do espaço
3.1. Condicionantes e restrições de utilidade pública
3.2. Aspectos ambientais
3.3 Aspectos geomorfológicos
4. Proposta de ocupação
4.1. Conceito urbanístico
4.2. Classificação do solo
4.3. Qualificação do solo
4.4. Sistema de perequação
5. Estrutura ecológica
6. Estrutura viária
6.1. Descrição geral
6.2. Plano de acessibilidade
6.3. Rede viária interna
6.4. Estacionamento
7. Infra‐estruturas urbanísticas
7.1. Considerações Gerais
7.2. Abastecimento de água potável
7.3. Drenagem de águas residuais domésticas e pluviais
7.4. Redes eléctrica e de telecomunicações
7.5. Recolha de resíduos
8. Notas finais
Equipa técnica
Peças Desenhadas
2.1 Extractos da planta de ordenamento do Plano Director Municipal da Calheta
2.2Extractos da planta de condicionantes do Plano Director Municipal da Calheta
2.3 Ortofotomapa
2.4 Planta de enquadramento, à escala 1/5 000
2.5 Planta da situação existente, à escala 1/5 000
2.6 Mapa de ruído à escala 1/5 000
2.7 Traçado das infra‐estruturas viárias, à escala 1:5 000
2.8 Traçado das infra‐estruturas de abastecimento de água, à escala 1:5 000
2.9 Traçado das infra‐estruturas de saneamento, à escala 1:5 000
2.10 Traçado das infra‐estruturas de energia eléctrica, à escala 1:5 000
2.11 Traçado das infra‐estruturas de recolha de resíduos, à escala 1:5 000
2.12 Carta da estrutura ecológica, à escala 1/5 000 (Desenho 2.12);
2.13 Perfis paisagísticos, à escala 1/5 000
Anexos
Declaração referente à ausência de compromissos urbanísticos
Extracto do regulamento do Plano Director Municipal da Calheta

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DA VILA DA CALHETA – REGULAMENTO
VERSÃO FINAL PARA APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO – MARÇO 2012

REGULAMENTO

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DA VILA DA CALHETA – REGULAMENTO
VERSÃO FINAL PARA APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO – MARÇO 2012

ÍNDICE
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º – Identificação
Artigo 2º – Âmbito territorial
Artigo 3º – Objectivos
Artigo 4º – Conteúdo documental
Artigo 5º – Enquadramento jurídico
Artigo 6º – Avaliação ambiental
Artigo 7º – Enquadramento em instrumento de gestão territorial de nível municipal
Artigo 8º – Enquadramento em instrumento de gestão territorial de nível regional
Artigo 9º – Vinculação
CAPÍTULO II – SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA AO USO DO SOLO
Artigo 10º – Servidões e restrições
Artigo 11º – Regime
Artigo 12º – Normas de protecção
CAPÍTULO III – ZONAMENTO
Artigo 13º – Qualificação do solo
Secção I – Solo Rural
Artigo 14º – Categoria operativa
Artigo 15º – Categoria funcional
Artigo 16º – Normas de uso
Secção II – Solo Urbano
Artigo 17º – Categoria operativa
Artigo 18º – Categoria funcional
Artigo 19º – Normas de uso
Artigo 20º – Espaços de infra-estruturas
CAPÍTULO IV – ESTRUTURA ECOLÓGICA
Artigo 21º – Estrutura ecológica em solo rural
Artigo 22º – Estrutura ecológica em solo urbano
CAPÍTULO V – PROGRAMAÇÃO
Artigo 23º – Sistema de execução
CAPÍTULO VI – NORMAS SUPLETIVAS E DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 24º – Vigência
Artigo 25º – Dinâmica
Artigo 26º – Prevalência do Plano Director Municipal
Artigo 27º – Entrada em vigor

1

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DA VILA DA CALHETA – REGULAMENTO
VERSÃO FINAL PARA APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO – MARÇO 2012

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Identificação
O Plano de Urbanização da Marginal da Vila da Calheta, doravante designado por PUMVC, é um
instrumento de gestão territorial de natureza regulamentar e de nível municipal.
Artigo 2º
Âmbito territorial
O PUMVC abrange parte do perímetro urbano da Vila da Calheta delimitado no respectivo Plano Director
Municipal e ainda o solo rural complementar necessário à intervenção integrada de planeamento que se
propõe concretizar.
Artigo 3º
Objectivos
O PUMVC tem como objectivos:
a)

Estabelecer na sua área de intervenção as regras a que devem obedecer a ocupação, o uso e a
transformação do solo;

b) Estabelecer medidas de requalificação ambiental e urbanística na sua área de intervenção.
c)

Definir os parâmetros urbanísticos e as condições que permitam continuar a realização do
desenvolvimento sustentado da ocupação hoteleira, tendo em vista a rentabilização funcional e
estrutural das infra-estruturas existentes na sua área de intervenção e na sua área de influência.
Artigo 4º
Conteúdo documental

1.

O PUMVC é constituído pelos seguintes elementos:
a)

Presente regulamento, traduzido graficamente nas plantas referidas nas alíneas b) e c) infra;

b) Planta de zonamento, à escala 1: 5 000 (Desenho 1.1); e
c)

Planta de condicionantes, à escala 1: 5 000 (Desenho1.2).
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2.

O PUMVC é ainda complementado pelos seguintes elementos:
a)

Relatório;

b) Extractos do regulamento do Plano Director Municipal da Calheta;
c)

Extractos da planta de ordenamento do Plano Director Municipal da Calheta (Desenho 2.1);

d) Extractos da planta de condicionantes do Plano Director Municipal da Calheta (Desenho 2.2);
e)

Ortofotomapa (Desenho 2.3);

f)

Planta de enquadramento, à escala 1/5 000 (Desenho 2.4);

g) Planta da situação existente, à escala 1/5 000 (Desenhos 2.5);
h) Mapa de ruído à escala 1/5 000 (Desenho 2.6);
i)

Plantas do traçado das infra-estruturas viárias, à escala 1:5 000 (Desenho 2.7);

j)

Plantas do traçado das infra-estruturas de abastecimento de água, à escala 1:5 000 (Desenho 2.8);

k)

Plantas do traçado das infra-estruturas de saneamento, à escala 1:5 000 (Desenho 2.9);

l)

Plantas do traçado das infra-estruturas de energia eléctrica, à escala 1:5 000 (Desenho 2.10);

m) Plantas do traçado das infra-estruturas de recolha de resíduos, à escala 1:5 000 (Desenho 2.11);
i)

Carta da estrutura ecológica, à escala 1/5 000 (Desenho 2.12);

n) Perfis paisagísticos, à escala 1/5 000 (Desenho 2.13);
o) Declaração referente à ausência de compromissos urbanísticos.
Artigo 5º
Enquadramento jurídico
1.

O PUMVC foi elaborado ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/M, de 23 de

Dezembro, e, subsidiariamente, do Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo
Decreto-lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.
2.

Ao PUMVC aplicam-se:
a)

As definições constantes do Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de Maio, que fixa os
Conceitos Técnicos a utilizarem nos Instrumentos de Gestão Territorial;

b)

A estrutura de classificação do uso do solo vigente na matriz imposta pelo Decreto Regulamentar
n.º 11/2009, de 29 de Maio;
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c)

As definições fixadas no Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, que estabelece o actual Regime Jurídico de
Urbanização e Edificação (RJUE), adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo do Decreto
Legislativo Regional n.º 37/2006/M, de 18 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 23/2009/M, de 12 de Agosto, e pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 7/2011/M, de 16 de Março;

d)

O Decreto Legislativo Regional n.º 12/2009/M, de 6 de Maio, que adapta à Região Autónoma da
Madeira o Decreto-lei n.º 39/2008, de 7 de Março, que estabelece o Regime Jurídico de
Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos.
Artigo 6º
Avaliação ambiental

Nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 50º, do Decreto Legislativo Regional nº 43/2008/M, de 23 de
Dezembro, o PUMVC não está sujeito a avaliação ambiental.
Artigo 7º
Enquadramento em instrumento de gestão territorial de nível municipal
1.

O PUMVC altera, na sua área de intervenção, o Zonamento do Plano Director Municipal da Calheta.

2.

Na área de intervenção do PUMVC deixam de vigorar o Zonamento do Plano Director Municipal da

Calheta e o respectivo Regulamento.
3.

A aprovação do PUMVC está sujeita a ratificação do Governo Regional, nos termos previstos no n.º 4

do artigo 58º do Decreto Legislativo Regional nº 43/2008/M, de 23 de Dezembro.
4.

A aprovação do PUMVC implica a alteração, por adaptação, do Plano Director Municipal da Calheta,

de molde a garantir a respectiva compatibilidade.
Artigo 8º
Enquadramento em instrumento de gestão territorial de nível regional
O PUMVC cumpre com o previsto no Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2002/M, de 29 de Agosto.

Artigo 9º
Vinculação
O PUMVC vincula as entidades públicas e ainda, directa e imediatamente, as sociedades, as cooperativas e
os particulares.
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CAPÍTULO II
SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
AO USO DO SOLO
Artigo 10º
Servidões e restrições
1.

As servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública previstas no PUMVC são as

seguidamente identificadas, encontrando-se assinaladas na planta de condicionantes (Desenho 1.2), as
de expressão gráfica mais significativa:
a)

Protecção das captações e infra-estruturas de abastecimento de água;

b)

Protecção às instalações de saneamento;

c)

2.

Ruído;

d)

Domínio público hídrico;

e)

Domínio público marítimo;

f)

Rede rodoviária municipal;

g)

Redes de electricidade e telecomunicações.

Condicionantes específicas locais ao uso do solo

– Dadas as características geomorfológicas do espaço de produção de Solo Urbano classificado na
categoria funcional de “Espaços Centrais”, o procedimento de licenciamento da unidade edificada
prevista, deverá ser acompanhado de estudo geomorfológico da encosta adjacente a norte, se esta não
tiver já sido objecto de processo de consolidação.
Artigo 11º
Regime
1.

Nas áreas abrangidas pelas servidões e restrições referidas no n.º 1 do artigo anterior, a ocupação,

uso e transformação do solo rege-se pelo disposto na legislação específica aplicável, cumulativamente
com as disposições do PUMVC que com ela sejam compatíveis.
2.

Á situação identificada no n.º 2 do artigo anterior não é aplicável qualquer regime legal específico

para além do presente regulamento.
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Artigo 12º
Normas de protecção
1.

Protecção das captações e infra-estruturas de abastecimento de água
a)

Sem prejuízo do estabelecido na legislação aplicável, os condicionamentos aplicáveis às
captações de água para abastecimento humano são:
i)

A construção de quaisquer obras ou infra-estruturas na vizinhança de captações de
água para consumo humano terão de ter natureza e características compatíveis com a
respectiva proximidade, respeitando as regras legais dos perímetros de protecção em
que se insiram ou as definidas em estudo hidrogeológico aprovado pela autoridade
competente, carecendo sempre de parecer prévio e vinculativo quando localizadas
dentro de um raio de 1000m;

ii)

Independentemente do disposto no número anterior é definido como zona de
protecção imediata das captações de água para consumo humano, com interdição
total de edificação, as áreas compreendidas dentro de círculos de 20m de raio
marcadas a partir das verticais da origem ou dos emboquilhamentos de emergência
horizontais com produção superior a 10m3/dia.

b) Sem prejuízo da legislação aplicável, os condicionamentos aplicáveis às condutas adutoras e às
redes de abastecimento de água são:
i)

A execução de quaisquer obras, corte ou plantações de árvores de grande porte em
parcelas rústicas, distando menos de 10m, em planta, de canais ou de condutas
adutoras principais, carece de autorização prévia ou de parecer vinculativo da
respectiva entidade administrante;

ii)

É interdita a execução de construção ao longo da faixa de 1m medida para cada lado do
traçado das condutas distribuidoras de água;

iii)

A distância mínima, em planta, dos cabos eléctricos e dos cabos telefónicos em relação
às condutas adutoras deverá ser de 1m;

iv)

Nas áreas urbanas as condutas adutoras deverão ser assinaladas com fita de rede de
protecção metálica plastificada de cor azul implantada a cerca de 0,5m do extradorso
da conduta;

v)

Nas áreas urbanas a implantação de condutas inerentes à rede de distribuição deverá,
sempre que possível, ser feita nos passeios às profundidades regulamentares.
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c)

Sem prejuízo da legislação aplicável, os condicionamentos aplicáveis às Estações de
Tratamento de Água, Reservatórios de Água Potável e Estações Elevatórias de Água são:
i)

É interdita a construção, despejo de lixo ou descarga de entulho numa faixa de 10m de
largura definida a partir dos limites exteriores dos reservatórios e das estações
elevatórias de água;

ii)

A construção na faixa de 100m de largura, definida a partir dos limites exteriores das
Estações de Tratamento de Água, carece de autorização prévia ou de parecer
vinculativo da respectiva entidade administrante.

2.

Protecção às instalações de saneamento
a) Sem prejuízo da legislação aplicável, os condicionantes aplicáveis à rede de colectores são:
i)

A execução de quaisquer obras, corte ou plantações de árvores de grande porte em
parcelas rústicas, distando menos de 10m, em planta, dos colectores principais,
emissários e exutores, carece de autorização prévia ou de parecer vinculativo da
respectiva entidade administrante;

ii)

É interdita a execução de construção ao longo da faixa de 1m medida para cada lado do
traçado dos colectores, colectores principais, emissários e exutores;

iii)

A distância mínima, em planta, dos cabos eléctricos e dos cabos telefónicos em relação
aos colectores, colectores principais, emissários e exutores deverá ser de 1m;

iv)

Nas áreas urbanas os colectores principais, emissários e exutores deverão ser
assinalados com fita de rede de protecção metálica plastificada de cor azul implantada
a cerca de 0,5 m do extradorso da conduta.

b) Sem prejuízo da legislação aplicável, os condicionamentos aplicáveis às Estações de
Tratamento de Águas Residuais e Estações Elevatórias de Águas Residuais são:
i)

É interdita a construção, despejo de lixo ou descarga de entulho numa faixa de 10m de
largura definida a partir dos limites exteriores das Estações de Tratamento de Águas
Residuais e Estações Elevatórias de Águas Residuais;

ii)

A construção na faixa de 100m de largura, definida a partir dos limites exteriores das
Estações de Tratamento de Águas Residuais, carece de autorização prévia ou de parecer
vinculativo da respectiva entidade administrante.
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3.

Ruído

A área do PUMVC é classificada como zona mista para efeitos do Regulamento Geral do Ruído, ficando
sujeita ao respectivo regime estabelecido no Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro.

4.

Domínio Público Hídrico

Na área do PUMVC em domínio público hídrico, correspondente ao leito e margens das ribeiras da
Autoguia e da Calçada, aplica-se, cumulativamente com o disposto no presente regulamento, a Lei nº
58/2005, de 29 de Dezembro, adaptada à RAM pelo Decreto Legislativo Regional nº 33/2008/M, de 14 de
Agosto, e o Decreto-lei nº 100/2008, de 16 de Junho.
5.

Domínio Público Marítimo

Na área de do PUMVC em domínio público marítimo, correspondente à área a sul da Avenida D. Manuel I
onde se inserem as praias de areia amarela, a marina e respectivas estruturas de apoio e ainda uma
unidade hoteleira, aplica-se, cumulativamente com disposto no presente regulamento, a Lei n.º 49/2006,
de 29 de Agosto, e o Decreto-lei n.º 226-A/2007, de 31 de Agosto, com todas as alterações que lhe foram
posteriormente introduzidas.
6.

Rede rodoviária municipal

Na área do PUMVC aplica-se o disposto na legislação em razão da matéria.
7.

Redes de electricidade e telecomunicações

Na área do PUMVC aplica-se o disposto na legislação em razão da matéria.

CAPÍTULO III
ZONAMENTO
Artigo 13º
Qualificação do solo
1.

O PUMVC é constituído por solo rural e por solo urbano conforme delimitação e qualificação

operativa e funcional constantes da planta de zonamento.
2.

Os dados sensíveis na área do Plano são os constantes na listagem seguinte:
a)

A área de intervenção do PUMVC é de 154.319,00m2;

b) A área de construção existente é de 43.976,80m2;
c)

A área de construção adicional é de 30.700,00m2;
8

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DA VILA DA CALHETA – REGULAMENTO
VERSÃO FINAL PARA APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO – MARÇO 2012

d) O total da área de construção para o espaço do Plano é de 74.676,80m2;
e)

O índice de utilização na área do Plano é de 0,48;

f)

A área de Solo Rural é de 49.603,87m2;

g) A área de Solo Urbano é de 104.715,13m2;
h) O índice de utilização tendo como base o Solo Urbano é de 0,71.

SECÇÃO I
SOLO RURAL
Artigo 14º
Categoria operativa
Na área intervenção do PUMVC, o solo rural insere-se, em função da sua localização e do seu uso
predominante, na categoria operativa de solo rural complementar ao perímetro urbano.
Artigo 15º
Categoria funcional
Na área de intervenção do PUMVC, O solo rural complementar foi classificado funcionalmente, em
função das suas características geomorfológicas e uso predominante, como espaços naturais, com as
seguintes identificações:
d)

Arribas, assinaladas na planta de zonamento identificadas com o código ERC 1;

e)

Praias, assinaladas na planta de zonamento e identificadas com o código ERC 2.
Artigo 16º
Normas de uso

1. Arribas ERC 1
– A esta subclasse de espaço corresponde uma área “non aedificandi” que deve ser mantida como tal, nela
sendo interdita qualquer alteração topográfica ou impermeabilização do solo que não resulte de projecto
de consolidação para efeitos de segurança.
2. Praias ERC 2
– A esta subclasse de espaço corresponde uma área “non aedificandi” de praia de areia amarela que deve
ser mantida como tal, nela sendo interdita qualquer impermeabilização do solo ou alteração topográfica
que não resulte de projecto de reposição de inertes necessários à manutenção das suas características
físicas em bom funcionamento.
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SECÇÃO II
SOLO URBANO
Artigo 17º
Categoria operativa
Toda a área de solo urbano integrada no PUMVC está dotada de infra-estruturas urbanas e é servida por
equipamentos de utilização colectiva, inserindo-se na categoria operativa de solo urbanizado.
Artigo 18º
Categoria funcional
O solo urbanizado integrado no PUMVC foi classificado funcionalmente, em função do seu uso
predominante existente ou proposto, como:
a)

Espaços residenciais, assinalados na planta de zonamento e identificados com o código ER 1 e
ER 2;

b)

Espaços verdes, assinalados na planta de zonamento e identificados com o código EV;

c)

Espaços de uso especial, assinalados na planta de zonamento e identificados com os códigos
EUE 1 e EUE 2;

d)

Espaços centrais, assinalados na planta de zonamento e identificados com o código EC.

Artigo 19º
Normas de uso
1.

Espaços residenciais ER 1

– Nesta subclasse de espaços é proposto o uso habitacional, ficando a edificabilidade sujeita,
cumulativamente com a legislação especial aplicável, às seguintes regras:
a)

Uso funcional – Residencial;

b) Índice máximo de utilização do solo – 1,00;
c)

Índice máximo de ocupação do solo – 60%;

d) Índice máximo de Impermeabilização do solo – 70%;
e)

Número máximo de pisos acima da cota de soleira – 3;

f)

Estacionamento no interior da parcela – 1 lugar/fogo;

g) O polígono de implantação corresponde à área livre da parcela resultante do cumprimento dos
afastamentos regulamentares aplicáveis;
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h) Obrigatoriedade de ligação dos edifícios às redes públicas.
2.

Espaços residenciais ER 2

– Nesta subclasse de espaços, é proposto o uso habitacional e usos com ele compatíveis, ficando a
edificabilidade sujeita, cumulativamente com a legislação especial aplicável, às seguintes regras:
a)

Uso residencial e usos compatíveis;

b) São permitidas obras de beneficiação, conservação, consolidação e reabilitação e aumento
máximo de dez por cento nos indicadores urbanísticos em relação às existências edificadas,
comprovada que seja a sua necessidade para efeitos de melhorar as condições de
funcionamento.
c)

O polígono de implantação corresponde à área livre da parcela resultante do cumprimento dos
afastamentos regulamentares aplicáveis;

d) Obrigatoriedade de ligação dos edifícios às redes públicas.
3.

Espaços verdes EV

– Nesta subclasse de espaços as intervenções estão sujeitas às seguintes regras:
a)

Uso funcional – o existente;

b) Alterações sustentadas em projecto de paisagismo;
c)

São permitidas obras de beneficiação, conservação, consolidação e reabilitação dos elementos
edificados, desde que não se aumente a respectiva área impermeabilizada;

d) É obrigatória a utilização de vegetação arbórea, arbustiva e herbácea vivaz, preferencialmente de
espécies nativas ou introduzidas de valor ornamental, desde que essas espécies se encontrem
presentes na paisagem da Ilha;
e)

É permitida a utilização de revestimento do solo em materiais inertes soltos, orgânicos ou
inorgânicos, desde que inócuos para o solo e com características ornamentais;

f)
4.

É interdita a utilização de vegetação exótica que não se encontre ainda na Ilha.

Espaços de uso especial EUE 1

– Nesta subclasse de espaço é proposto o uso turístico, ficando a edificabilidade sujeita às seguintes
regras:
a)

Uso funcional – hotelaria;

b) Índice máximo de utilização do solo – 1.8;
c)

Número máximo de pisos acima da cota de soleira – 8;
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d) Número máximo de pisos abaixo da cota de soleira – os necessários ao bom funcionamento da
unidade;
e)

O polígono de implantação corresponde à área livre da parcela resultante do cumprimento dos
afastamentos regulamentares aplicáveis;

f)

Obrigatoriedade de ligação dos edifícios às redes públicas.

g) Estacionamento no interior da parcela de acordo com a legislação turística aplicável;
h) Estudo de drenagem de águas pluviais, tendo em conta as obras hidráulicas já existentes e as
resultantes do projecto;
i)
5.

Acesso – Via local de 1º nível ou Via local de 2º nível.

Espaços de uso especial EUE 2
a)

Uso funcional – o existente;

b) São permitidas obras de beneficiação, conservação, consolidação e reabilitação e aumento
máximo de cinco por cento nos indicadores urbanísticos em relação às existências edificadas,
comprovada que seja a sua necessidade para efeitos de melhorar condições de funcionamento.
6.

Espaços Centrais EC

– Nesta subclasse de espaço é proposto o uso de comércio, serviços e similar de hotelaria, ficando a
edificabilidade sujeita às seguintes regras:
a)

Uso funcional – comércio, serviços e similar de hotelaria;

b) Índice máximo de utilização do solo – 1.20;
c)

Número máximo de pisos acima da cota de soleira – 5;

d) Número máximo de pisos abaixo da cota de soleira – os necessários ao bom funcionamento da
unidade;
e)

O polígono de implantação corresponde à área livre da parcela resultante do cumprimento dos
afastamentos regulamentares aplicáveis;

f)

Obrigatoriedade de ligação dos edifícios às redes públicas.

g) Estacionamento no interior da parcela;
h) Estudo de drenagem de águas pluviais, tendo em conta as obras hidráulicas já existentes e as
resultantes do projecto;
i)

Acesso – Via local de 1º nível.
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Artigo 20.º
Espaços de infra-estruturas
1.

O espaço de infra-estruturas no solo urbanizado é constituído pelas seguintes subcategorias:
a)

Rede viária;

b) Redes de abastecimento de água, de saneamento, de electricidade e de telecomunicações.
2.

A rede viária é constituída pelas seguintes vias:
a)

Vias locais de 1º nível com estacionamento incorporado;

b) Vias locais de 2º nível.

CAPÍTULO IV
ESTRUTURA ECOLÓGICA
Artigo 21º
Estrutura ecológica em solo rural
A estrutura ecológica em solo rural é constituída pelo espaço natural a que correspondem as arribas e
praias e fica sujeita às regras estabelecidas no artigo 16º do presente regulamento.
Artigo 22º
Estrutura ecológica em solo urbanizado
A estrutura ecológica em solo urbanizado é constituída pelo espaço verde e está sujeita ao disposto no
n.º 3, do artigo 19º do presente regulamento, bem como pelos espaços de domínio público hídrico, cujas
condicionantes de uso se regem pelo disposto na legislação especial aplicável.

CAPÍTULO V
PROGRAMAÇÃO
Artigo 23º
Sistema de execução
Toda a área de solo afecta ao PUMVC, tanto o solo rural complementar como o urbano, está dotada de
infra-estruturas urbanas e é servida por equipamentos de utilização colectiva, inserindo-se na categoria
operativa de solo urbanizado, não lhe sendo aplicáveis os conceitos de perequação e sistema de
execução.
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CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS
Artigo 24º
Vigência
O PUMVC tem um período máximo de vigência de 10 anos após a sua publicação no Jornal Oficial da
Região Autónoma da Madeira.
Artigo 25º
Dinâmica
O PUMVC está sujeito ao disposto no artigo 74 º do Decreto Legislativo Regional nº 43/2008/M, de 23 de
Dezembro de 2008.
Artigo 26º
Prevalência do Plano Director Municipal
A tudo o que não esteja expressamente regulamentado no PUMVC aplicam-se as disposições do Plano
Director Municipal da Calheta que com ele não conflituam.
Artigo 27º
Entrada em vigor
O PUMVC entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.
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Nota introdutória

O presente Relatório reporta‐se à segunda fase da elaboração do Plano de Urbanização da
Marginal da Vila da Calheta (PUMVC), concelho da Calheta, Região Autónoma da Madeira
Autónoma da Madeira, cuja elaboração foi contratualizada entre as empresas Calhetur ‐
Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A., AFAVIAS – Engenharia e Construções, S.A. e
SOSOL – Empreendimentos Turísticos, Lda., e a Câmara Municipal da Calheta, e corresponde à
apresentação da Proposta do Plano.

A área de intervenção do PUMVC localiza‐se na costa Sul da Ilha da Madeira, a nascente do
perímetro urbano delimitado no Plano Director Municipal para a Vila Calheta, sendo delimitada
a Norte pelo topo da arriba, a Sul pela marina e praia de areia amarela, a Leste pela ribeira e
centro urbano da Vila da Calheta e a Oeste termina na projecção em direcção ao Atlântico do
início da arriba a Nascente da área de intervenção

O PUMVC insere‐se numa zona privilegiada para o desenvolvimento das actividades turísticas e
de lazer determinada pela exposição a Sul e relação de proximidade com o mar e pelas infra‐
estruturas de que dispõe.

O particular desenvolvimento desta área adjacente à Vila da Calheta verificado recentemente,
seja em termos de investimento público protagonizado pela Câmara Municipal da Calheta, pela
Sociedade Ponta do Oeste e pelo Governo Regional, dos quais se realçam a construção da
marina e respectivos espaços de apoio, a criação da praia de areia amarela, a dinâmica cultural
que a Câmara Municipal tem proporcionado à zona com a realização de vários eventos e ainda a
consolidação da arriba, seja em termos de investimento privado, nomeadamente em na
hotelaria, comércio e serviços, revitalizou‐a do ponto socio‐económico, tornando‐a
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atractiva para novos investimentos de alojamento de natureza turística, uma vez que os
existentes já não dão resposta cabal às actuais solicitações

O presente Relatório, tem por objectivo explicitar as propostas do PUMVC em todas as
componentes que o integram.

1. Objectivos do plano de urbanização

O PUMVC tem como objectivos: estabelecer as regras a que devem obedecer a ocupação, uso e
transformação do solo e as medidas de requalificação ambiental e urbanística na sua área de
intervenção, bem como definir os parâmetros urbanísticos e as condições de realização da
continuação do desenvolvimento sustentado da ocupação hoteleira, tendo em vista a
rentabilização funcional e estrutural das infra‐estruturas existentes na sua área de intervenção
e na sua área de influência.

2. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial

2.1. Plano Director Municipal da Calheta

A área de intervenção do PUMVC surge, na Planta de Ordenamento do Plano Director
Municipal, abrangida, numa parte, pela classificação de Espaço Urbano, delimitada por
perímetro urbano e, noutra parte, por espaços naturais de usos muito condicionado ‐ praias e
arribas (Imagem1).
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Imagem1 – Extracto da Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal

(sem escala)

Na Planta de Condicionantes do PDM (Imagem 2) identificam‐se na área de intervenção as
seguintes condicionantes:
a) Espaços Naturais de uso muito condicionado _ Arribas e Escarpas;
b) Linhas de água (Ribeira do Autoguia, Ribeira da Calçada);
c) Domínio Público Marítimo.
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Imagem 2 – Extracto da Planta de Condicionantes do Plano Director Municipal

(sem escala)

O Plano Director Municipal em vigor foi aprovado num contexto legislativo pouco receptivo ao
acolhimento de dinâmicas de transformação.

Tendo a sua elaboração sido sustentada em bases de dados deficientes e numa fase de grande
dinâmica de crescimento da Região, não foi o mesmo objecto de adequação às novas
realidades sócio‐económicas, encontrando‐se actualmente a necessitar de uma revisão,
processo que está a decorrer.
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Entretanto concretizaram‐se diversas iniciativas de investimento público e privado, que deram
origem a um processo de mudança, actualmente já facilmente identificável, e que deverá vir a
ser repercutido nos diversos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente no sentido de
preconizar um novo modelo de desenvolvimento para o concelho e de se avaliarem os
respectivos impactes sociais, ambientais e territoriais do mesmo.

É nesse âmbito que este plano preconiza a revisão do PDM na sua área de actuação, seja pela
alteração do contexto global da Região, seja pelas dinâmicas instaladas.

2.2. Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT)

O Decreto Legislativo Regional nº 17/2002/M, de 29 de Agosto, aprovou o Plano de
Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT).

O POT é constituído pelas Normas de Execução (Anexo I) e pelo Relatório (Anexo II) que
sintetiza a estratégia de desenvolvimento, identifica as opções sectoriais, os objectivos a
alcançar e a expressão territorial da política sectorial (modelo territorial). Estes elementos são
acompanhados das peças gráficas necessárias à sua representação (Anexo III e Artigo 2º do
DLR nº 17/2002/M).

Neste instrumento sectorial de gestão territorial está ainda estabelecido o número máximo de
alojamento turístico para a Região Autónoma da Madeira, até ao ano de 2012, que é de 35.000
camas para a Ilha da Madeira e de 4.000 camas para a Ilha do Porto Santo (Artigo 1º das
Normas de Execução).

O PUMVC cumpre com o preconizado no Plano de Ordenamento Turístico da Região
Autónoma da Madeira para a área espacial, funcional e quantitativa em que se insere, e ainda
pela tipologia de alojamento que propõe.
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3. Condicionantes à ocupação do espaço

3.1. Condicionantes e restrições de utilidade pública

Na Planta de Condicionantes do PUMVC (Desenho 1.2) identificam‐se as seguintes
condicionantes:
a) Arribas;
b) Estrada Municipal de 1º nível ‐ Avenida D. Manuel I;
c) Estrada Municipal de 2º nível ‐Travessa Nª Sra. Bons Caminhos e Caminho da Serra de
Água;
d) Linhas de água ‐ Ribeira do Autoguia e Ribeira da Calçada;
e) Domínio Público Marítimo;
f)

Linhas de Alta Tensão – 30KV;

g) Central Hidroeléctrica – 30KV.
Obs. A esta listagem acrescenta‐se o Forno da Cal, imóvel em processo de classificação como
de valor Local.

Imagem 3 – Pormenor da Arriba

Imagem 4 – Estrutura viária Interna
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Imagem 5 – Central Hidroeléctrica

Imagem 6 – Domínio Público marítimo

Imagem 7 – Forno da Cal

Imagem 8 – Linha de água
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3.2. Aspectos ambientais

Na área de intervenção do PUMVC são especialmente sensíveis, do ponto de vista biofísico ou
de enquadramento paisagístico e ambiental das áreas edificadas, com uma função de
consolidação e valorização das características físicas e paisagísticas do concelho, as arribas e a
frente mar. Existem também dois cursos de água, a ribeira da Atouguia e a Ribeira da Calçada,
cujos leitos estão canalizados e estabilizados, não requerendo qualquer intervenção.

Em relação às arribas, identificado um forte processo de erosão, está em curso uma
intervenção de consolidação, propondo‐se para as mesmas o estatuto de solo rural “non
aedificandi”.

Na frente mar, cuja imagem é de paisagem humanizada, preconiza‐se a manutenção da marina
e estruturas edificadas existentes e ainda da praia com duas frentes com as características
actuais de “praia de areia amarela” que notoriamente é uma mais‐valia sócio‐económica para a
zona e para todo o concelho.

Imagem 9 – Arriba

Imagem 10 – Frente mar
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3.3. Aspectos Geomorfológicos

A área em causa, limitada superiormente (cerca da cota190.00m) por uma estrada secundária
(Lombo do Atouguia) e inferiormente (entre as cotas 6.00m e 12.00m) pela Av. D. Manuel I, é
dominada em termos geomorfológicos pela existência de escarpa natural, com um
desenvolvimento Este‐Oeste e morfologia muito acidentada, constituída por uma sucessão de
depressões encaixadas, alternando com elevações de forma alongada (“Lombos”), com
pendente para o mar, a Sul. Estas elevações encontram‐se truncadas, na linha de costa, por
escarpas de pendente sub‐vertical, com alturas superiores à centena de metros. Genericamente
podem definir‐se inclinações inferiores a 10º acima da cota 170.00m, passando para uma
inclinação entre 50º e 90º abaixo da cota 170.00m até à base. Abaixo da cota 170.00m é possível
observar a existência de pequenas plataformas com inclinações variáveis, entre sub‐horizontais
e 50º.

A linha de costa apresenta um contorno relativamente regular, quase rectilíneo, interrompido
pontualmente por pequenas enseadas, que resultam da acção (erosão e depósito) das linhas de
água mais importantes (Ribeiras da Calheta, Calçada e Atouguia). Estas ribeiras, com
alinhamento aproximadamente perpendicular ao desenvolvimento da escarpa, são bem
encaixadas e possuem grande capacidade de transporte de carga sólida devido à sua forte
inclinação (no seu curso inferior), destacando‐se as Ribeiras da Calheta, a Oeste, e do Atouguia,
a Este, cujos cones de depósitos marinhos se prolongam muito para além da linha de costa,
denotando características de escorrência do tipo torrencial. Todas as linhas de água
identificadas apresentam, actualmente, os seus leitos canalizados e regularizados.

É ainda possível identificar outros alinhamentos de escorrência de águas de menor expressão,
correspondendo a zonas de queda de água com carácter sazonal ou provenientes de descargas
de levadas de rega dos terrenos agrícolas sobranceiros.

Geologicamente a sua constituição, apesar de estruturalmente complexa, é litologicamente
monótona, pois insere‐se no Complexo Vulcânico Pós‐Miocénico β2, formado por alternância
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de escoadas de lavas basálticas, compactas e resistentes, mas sempre muito fracturadas,
intercaladas com níveis de materiais piroclásticos brechóides, mais brandos e menos
resistentes (friáveis). Interestratificados nestas formações ocorrem ainda níveis de tufos com
forma lenticular e contorno muito irregular, impermeáveis.

As escoadas basálticas, com inclinação geral S‐SW, são a formação com maior expressão ao
longo de toda a área e caracterizam‐se por apresentarem contorno irregular e interrupções, por
vezes bruscas, de espessura. Os basaltos são, em geral, muito compactos e resistentes, mas
geralmente muito fracturados, formando bancadas com espessuras muito variáveis (de 2m a
17m). As diaclases são predominantemente verticais a sub‐verticais e tendem à individualização
de blocos com forma alongada e secção transversal irregular.

As brechas vulcânicas são o segundo tipo litológico mais comum e formam níveis, por vezes
descontínuos, com espessuras entre os 2m e 6m. As suas características mais brandas e friáveis
levam a que, em certas zonas, haja erosão pronunciada (diferencial) resultando em zonas
reentrantes imediatamente abaixo das bancadas basálticas. Caracterizam‐se por terem
granulometria muito grosseira e apresentarem elevada permeabilidade.

Em termos gerais o processo natural de evolução geomorfológic do maciço vulcânico é
marcado pela degradação e erosão das camadas mais brandas (brechas e tufos), com o débito
frequente de materiais terrosos, deixando progressivamente em consola as bancadas rochosas
mais resistentes (erosão diferencial). Estas bancadas, ao ficarem descalças, isto é, sem apoio
vertical, e por apresentarem fracturação natural vertical, conduzem à queda de blocos e
deposição dos mesmos a cotas inferiores. A acumulação destes materiais (terrosos e rochosos),
essencialmente na base da escarpa, dá origem a depósitos de vertente de constituição muito
heterogénea. A sua espessura varia entre 1m e 2m, quando se acumulam em zonas menos
inclinadas e intermédias da escarpa, e entre 5m e 9m, quando se acumulam a cotas inferiores
(base da escarpa). A Av. D. Manuel I (troço entre o Forno da Cal e a Ribeira do Atouguia)
encontra‐se exclusivamente assente sobre estes depósitos de constituição muito heterogénea
e granulometria muito variada. Os depósitos de vertente localizados na base da escarpa e que
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confinam lateralmente com a Av. D. Manuel I, encontram‐se modelados em socalcos,
suportados por muros de pedra arrumada e não apresentam qualquer sinal de instabilidade.

Relativamente às condições hidrogeológicas podem considerar‐se que as mesmas são
condicionadas quer pelos tipos litológicos existentes quer pela área de infiltração a cotas

superiores. Relativamente à litologia verifica‐se que a água pode circular através das fracturas
que se encontram abertas nas escoadas basálticas e dar origem ao aparecimento de
ressurgências temporárias à superfície, sempre que são encontrados níveis de tufos menos
permeáveis. As brechas que se caracterizam por apresentarem granulometria grosseira e
porosidade média a elevada, são susceptíveis de constituírem aquíferos de permeabilidade por
porosidade. Estas formações podem facilitar as infiltrações em profundidade, podendo
também dar origem a ressurgências à superfície, sempre que são encontrados níveis de tufos
impermeáveis. Os tufos mais finos (silto‐argilosos), mais alteráveis e argilificados, podem
geralmente potenciar a criação de condições favoráveis à ocorrência de níveis de água
escalonados a diferentes cotas.

Os depósitos de vertente, embora tenham na sua constituição material grosseiro, não
apresentam condições favoráveis à formação de aquíferos, dada a natureza por vezes silto‐
argilosa da matriz envolvente. No entanto, é de prever a existência de circulação de água na
zona de contacto entre estes depósitos e o maciço vulcânico.

Relativamente à área de infiltração disponível para alimentar essa circulação, admite‐se que
esta é relativamente elevada a cotas superiores, uma vez que não existem construções
significativas que contribuam para a sua impermeabilização, podendo esta realizar‐se sem
constrangimentos.
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4. Proposta de ocupação

4.1. Conceito urbanístico

O presente Plano tem como objectivo principal conciliar uma intervenção de carácter inovador
e densificador para esta área do concelho, no campo do turismo e lazer, salvaguardando
valores naturais, ambientais e culturais que qualifiquem e distingam esta área das demais.

Pretende‐se a valorização dos recursos deste território, reforçando a sua posição no “mapa de
turismo exterior” da Região que decorre da existência de um porto de recreio, de uma unidade
hoteleira e de uma praia de areia amarela, tendo esta última uma forte afluência, sobretudo no
Verão, não só de utentes locais como e, principalmente, regionais e estrangeiros.

Deste modo, o presente Plano de Urbanização determina como fulcrais os seguintes objectivos:

a) Definição e caracterização da área de intervenção, identificando os valores turísticos,
ambientais e de lazer, salvaguardando e fomentando o aumento da competitividade do
concelho no sector turístico com a introdução de um conceito inovador no sector
(boutique hotel);
b) Alteração do forte processo de tercearização da zona, criando núcleos complementares
de habitação;
c) Rentabilização dos investimentos públicos e privados de que a zona está dotada;
d) Recuperação e valorização ambiental, através de investimentos estruturantes na
reconstrução da paisagem;
e) Reabilitação, qualificação e renovação do edificado existente e reordenação dos
espaços envolventes.
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O conceito urbanístico é definido a partir da compreensão e diagnóstico da situação actual do
concelho e da Região e assenta fundamentalmente em 3 eixos de acção, de grande relevância
para a zona, que caracterizam toda a área do Plano e que são sustentados pelos objectivos já
descritos.

Estes eixos são os seguintes:
‐ Requalificação da estrutura viária e criação de mais estacionamento;
‐ Valorização de um novo centro de turismo e lazer na região com a caracterização da unidade
hoteleira existente e justificação de uma nova unidade;
‐ Inversão do processo de tercearização da zona, dotando‐a de núcleos habitacionais.

Em relação à requalificação da estrutura viária e criação de mais estacionamento, pretende‐se
sobretudo colmatar carências de estacionamentos, que originam a sobrecarga dos
arruamentos, essencialmente no período da época balnear, ou quando da realização de eventos
culturais. No sentido de intervir sobre este aspecto, é proposta a criação de um Espaço Central,
especialmente vocacionado para este uso.

O turismo corresponde actualmente ao sector que mais poderá contribuir, a médio e longo
prazo, para a dinamização e desenvolvimento sustentado da economia da Região. Neste
concelho constata‐se que o turismo tem ainda uma presença inexpressiva, pelo que a
valorização de um novo centro de turismo e lazer nesta área, torna‐se crucial para o respectivo
desenvolvimento. A aposta em novos produtos de turismo que valorizem novas estratégias de
desenvolvimento desta região e que apostem na qualificação e formação dos recursos humanos
locais é, por esta razão, um objectivo primordial do corrente Plano de Urbanização.

A área de estudo insere‐se num tecido urbano sensível, de desenvolvimento linear paralelo à
linha de água, onde predomina o sector terciário. Pretende‐se manter o uso funcional que o
caracteriza, mas de forma mais equilibrada, pelo que, paralelamente ao aumento da
capacidade hoteleira, são propostas duas novas área funcionais. A saber: um novo núcleo
habitacional e uma zona de usos centrais. É ainda proposto o reforço e valorização do espaço
residencial existente.
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Pretende‐se ainda que o uso e gestão do espaço na área do PUMVC, sobretudo no que se
reporta aos particulares, constitua uma referência pelas práticas de preservação do ambiente,
através de acções e comportamentos que privilegiem a utilização inteligente de recursos e
energias nas intervenções edificadas e práticas de gestão ambientalmente saudáveis nas
unidades hoteleiras e nos espaços envolventes.

4.2. Classificação do solo

No cumprimento estrito das disposições do Decreto Regulamentar nº 11/2009, de 29 de Maio, o
PUMVC é constituído por solo rural e por solo urbano, cuja delimitação e qualificação
operativa e funcional é a constante da planta de zonamento.

4.3. Qualificação do solo

4.3.1. O solo rural na área do PUMVC, em função da sua localização e do seu uso
predominante, insere‐se na categoria operativa de solo rural complementar ao perímetro
urbano.

O solo rural complementar na área do PUMVC foi classificado funcionalmente, em função das
suas características geomorfológicas e uso predominante, como espaços naturais com as
seguintes identificações:

a) Arribas, assinaladas na planta de zonamento e identificadas com o código ERC 1.
A esta subclasse de espaço corresponde uma área “non aedificandi” recentemente
intervencionada, para efeitos de consolidação, que deve ser mantida como tal, sendo interdita
qualquer alteração topográfica ou impermeabilização do solo que não resulte de intervenção
para efeitos de segurança;
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Imagem 11 – Arriba

Imagem 12 – Arriba

b) Praias, assinaladas na planta de zonamento e identificadas com o código ERC 2.
A esta subclasse de espaço corresponde uma área “non aedificandi” de praia de areia amarela
que deve ser mantida como tal, sendo interdita qualquer impermeabilização do solo ou
alteração topográfica que não resulte de projecto de reposição de inertes necessários à
manutenção das suas características físicas em bom funcionamento.

Imagem 13 – Praia

Imagem 14 – Praia

4.3.2. O solo urbano no PUMVC está dotado de infra‐estruturas urbanas e é servido por
equipamentos de utilização colectiva, inserindo‐se na categoria operativa de solo urbanizado.
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O solo urbanizado na área do PUMVC foi classificado funcionalmente, em função do seu uso
predominante existente ou proposto, como:

a) Espaços residenciais, assinalados na planta de zonamento e identificados com os códigos
ER 1 e ER 2.

O espaço ER 1 está actualmente livre de ocupação, propondo‐se que nele a edificabilidade se
destine apenas ao uso habitacional, com o objectivo de atenuar a terciarização que caracteriza
a área do Plano.

Apontamento

Fotográfico

da

área

de

Intervenção

Imagem 15 ‐ Situação actual

O espaço ER 2 constitui um núcleo habitacional edificado existente, que requer uma
intervenção de requalificação sobretudo ao nível das fachadas.
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Apontamento Fotográfico da área de Intervenção

Imagem 16 – Situação actual

b) Espaços verdes, assinalados na planta de zonamento e identificados com o código EV.

Os Espaços Verdes são espaços integrantes da estrutura ecológica do PUMVC, são áreas onde
se privilegia o uso permeável do solo, com utilização maioritária de material vegetal face ao
material inerte e onde se salvaguardam e valorizam componentes fisiográficas, paisagísticas,
culturais e de recreio e lazer em espaço exterior.
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Imagem 17 – Espaços Verdes

Imagem 18 – Espaços Verdes

c) Espaços de uso especial, assinalados na planta de zonamento e identificados com os códigos
EUE 1 e EUE 2.

O espaço EUE 1 irá comportar uma nova unidade hoteleira.

Em parte deste espaço existia um antigo Engenho que não é passível de ser recuperado ou
integrado na nova edificação, uma vez que o seu estado de deterioração impediu a
concretização de uma operação de consolidação, tendo‐se desmoronado, os seus elementos
mais representativos (chaminé e estrutura de apoio) aquando da referida intervenção.
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Apontamento Fotográfico da área de Intervenção

Imagem 19 – Situação actual

O espaço EUE 2 corresponde a uma área de construção relativamente recente e consolidada,
preconizando‐se a sua manutenção como tal, podendo comportar obras de beneficiação,
conservação, consolidação e reabilitação.
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Apontamento Fotográfico da área de Intervenção

Imagem 20 – Situação actual

d) Espaço Central, assinalado na planta de zonamento e identificado com o código EC.

O Espaço EC tem como função sustentar a edificação destinada a usos complementares ao
habitacional, lúdico e de turismo predominantes, garantindo a qualificação das vivências
que a zona comporta.
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Apontamento Fotográfico da área de Intervenção

Imagem 21 – Situação actual

4.4. Sistema de perequação

Toda a área de solo afecta ao PUMVC, tanto o solo rural complementar como o urbano, está
dotada de infra‐estruturas urbanas e é servida por equipamentos de utilização colectiva,
inserindo‐se na categoria operativa de solo urbanizado, não se aplicando os conceitos de
perequação e sistema de execução, uma vez que não se prevê a construção ou reforço das infra‐
estruturas e sistemas de apoio para além das que, nos termos da legislação aplicável, decorrem
da aprovação dos projectos nele previstos, da estrita responsabilidade dos respectivos
promotores.
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5. Estrutura ecológica

5.1. Descrição geral

A integração paisagística defendida neste Plano assenta no conceito de sistema ecológico e
urbano, característico do local, prevendo a sua protecção e manutenção, de modo a
salvaguardar o enquadramento natural e ambiental que prevalece nesta área deste concelho.

5.2 Componentes da Estrutura Ecológica Municipal

A estrutura ecológica na área de intervenção do PUMVC reporta‐se basicamente às zonas
ripículas adstritas às linhas de água constituídas pelos leitos de cheia das ribeiras, que se
encontram canalizadas, às arribas sujeitas a fortes processos de erosão, em fase de
consolidação, e aos espaços verdes urbanos, constituídos pelos espaços ajardinados, em bom
estado de conservação e integração paisagística.
É constatável que a estrutura ecológica da zona se encontra estável e sem previsível
necessidade de intervenção.

6. Estrutura viária

6.1. Descrição geral

A rede viária existente apresenta‐se em bom estado de conservação e com dimensionamento
que se considera suficiente para a carga actual e para a prevista pelo Plano. É composta por vias
de nível municipal e dotada de passeios pedonais e algumas bolsas de estacionamento.
Configura uma estrutura de rede viária urbana..
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Imagem 22 – Situação actual

6.2. Plano de acessibilidade

O fácil acesso à Via Expresso, a frequência de carreiras da rede de transportes públicos
(Rodoeste) e as infra‐estruturas para acostagem de embarcações de recreio, permitem que esta
área tenha uma diversidade de possibilidades de acessos, quer públicos quer privados.

Imagem 23 – Situação actual

6.3. Rede viária Interna

A área de intervenção encontra‐se bem localizada, servida principalmente pela Avenida D.
Manuel I e pelas artérias secundárias, Travessa Nª Sra. Bons Caminhos (um só sentido),
Caminho da Serra de Água e o arruamento em construção, que liga a Avenida D. Manuel I à
ETAR existente no extremo Norte da área de intervenção, que será a via de acesso à nova
unidade hoteleira.
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Em termos de circulação pedonal dar‐se‐á especial atenção à continuidade do espaço já
existente no Porto de Recreio da Calheta, promovendo melhorias a nível de passeios e
promenade.

Imagem 24 – Situação actual

6.4. Estacionamento

Conforme análise no desenho 2.7, toda a área do Plano denota carências em relação à rede
viária que a caracteriza, sendo mais notória a escassez de estacionamentos públicos e /ou
privados e a sobrecarga viária de alguns arruamentos, essencialmente no período da época
balnear em que a praia da Calheta é intensamente frequentada.

Dado o fluxo acrescido da população na época de Verão, torna‐se necessário a
complementação do estacionamento existente com a criação de novos estacionamentos
(especialmente na zona Este).
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Com este Plano de Urbanização evidencia‐se a necessidade de vir a contribuir para a localização
de um espaço em cave destinado a estacionamentos de carácter público/ privado.

Imagem 25 – Situação actual

7. Infra‐estruturas urbanísticas

7.1. Considerações Gerais

Tendo em conta as intenções de intervenção, na elaboração do presente Plano de Urbanização
foi de extrema relevância conhecer e localizar com rigor as redes de infra‐estruturas básicas,
nomeadamente redes de águas, esgotos e pluviais, rede eléctrica, telecomunicações e a recolha
de resíduos, bem como aferir da sua capacidade de carga e nível de funcionamento.

No essencial os sistemas e equipamentos actualmente existentes dão resposta favorável, pelo
que deverão manter‐se, apenas se preconizando o seu reforço progressivo, naturalmente em
função da nova capacidade de carga que o plano enquadra, de molde a manter o seu nível de
eficiência, situação que será equacionada em sede de licenciamento das intervenções que o
plano prevê.
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7.2. Abastecimento de água Potável

As Infra‐estruturas estão descritas na Peça desenhada – Planta do Traçado das Infra‐estruturas
de Abastecimento de água (desenho 2.8), conforme informação levantada no terreno e
conferida pela informação disponibilizada pela IGA.

7.3. Drenagem de águas residuais domésticas e pluviais

As infra‐estruturas de Saneamento estão descritas na Peça desenhada – Planta do Traçado das
infra‐estruturas de Saneamento (desenho 2.9), de acordo com levantamento no local e
confirmação junto das entidades respectivas.

O sistema e equipamentos actualmente existentes dão resposta favorável, pelo que deverá
manter‐se, apenas se preconizando o seu reforço progressivo naturalmente em função da nova
capacidade de carga que o Plano enquadra, de molde a manter o seu nível de eficiência,
situação que será equacionada em sede de licenciamento das intervenções que o Plano prevê.

7.4. Redes eléctrica e de telecomunicações

As Infra‐estruturas estão descritas na Peça desenhada – Planta do traçado das infra‐‐estruras
de Energia Eléctrica (desenho 2.10), de acordo com dados recolhidos no local, e aferidos
posteriormente com as entidades respectivas.

Prevê‐se o seu reforço em função da nova capacidade de carga que o plano preconiza, de molde
a manter o seu nível de eficiência, situação que será equacionada em sede de licenciamento das
intervenções que o Plano prevê.
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7.5. Recolha de Resíduos Sólidos

O sistema e equipamentos actualmente existentes dão resposta favorável, pelo que deverá
manter‐se, apenas se preconizando o seu reforço progressivo naturalmente em função da nova
capacidade de carga que o Plano enquadra, de molde a manter o seu nível de eficiência situação
que será equacionada em sede de licenciamento das intervenções que o Plano prevê

Imagem 25 – Apontamento fotográfico

8. Notas finais

A presente proposta de Plano foi elaborada de acordo com o respectivo enquadramento legal e
no cumprimento dos Termos de Referência e no desenvolvimento da fase de Diagnóstico, pela
Equipa Técnica apresentada pelo consórcio.

Tendo em conta a respectiva localização, foi dada especial atenção aos seguintes aspectos: às
condições geomorfológicas, que conduziram a uma análise específica desta área sectorial; ao
facto de cerca de um quarto da área de intervenção ser Domínio Público Marítimo, donde
decorre a necessidade de salvaguardar, não só em termos de legislação específica aplicável
como da sua fragilidade, os valores cénicos em presença, valorizando‐se a leitura de pequena
angra que caracteriza a zona
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Equipa técnica

Catarina Dantas – Arquitecta (coordenadora)
Bruno Valente – Engenheiro Civil (estruturas)
Martinho Caires – Engenheiro Civil (saneamento básico)
Sérgio França – Engenheiro Geólogo
Ricardo Paixão – Engenheiro Electrotécnico
Paula Vagueiro – Técnica Paisagista
Miguel Santa Clara – Economista
Elisabete Nunes – Jurista
Miguel Castro – Desenhador
Rui Saldanha ‐ Topógrafo
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ANEXOS
Declaração referente à ausência de compromissos urbanísticos
Extractos do regulamento do Plano Director Municipal da Calheta

