Memoria descritiva e justificativa
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão
UOPG – 34 / Norte
A presente memória refere-se ao aditamento do pedido de Alteração do
Estudo urbanístico da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão –
UOPG 34 – Norte – Darque. Dando resposta ao ofício 14648/21-.
2021/11/18 remetido por essa Câmara Municipal.
Localizada em:
Parque Industrial de Darque – UOPG 34
Darque – Viana do Castelo
requerido por:
Peixoto da Balinha, Lda.

A presente proposta, pretende corrigir o Estudo Urbanístico aprovado
para a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 34, em Darque,
Viana do Castelo considerando a análise técnica constante do ofício
acima referido, dando provimento aos reparos relativos:
§

aos afastamentos dos edifícios propostos (afastamento de 7,5m
relativamente ao limite adjacente da faixa de rodagem) conforme
estipulado na alínea a) do artigo 48º do RPUC.

§

No que se refere ao volume demarco com a letra “C”, foi
proposto um afastamento de 6,00 m no caso de a ocupação vir a
ser realizada por unidades de utilização autónoma. Contudo, a
mancha de implantação proposta possibilita a ampliação dos

edifícios adjacentes no quadrante Nascente, situação que não
obrigará ao afastamento anteriormente referido.
§

Os

passeios

dos

arruamentos

propostos

“novos”

foram

redimensionados de forma a obter um perfil mínimo nunca
inferior a 2,25m. O passeio proposto a Sul não permite garantir
este dimensionamento, uma vez que se trata de um alinhamento
dominante existente. Contudo, este último garante uma largura
útil nunca inferior a 2,00m.

A proposta dá cumprimento aos seguintes parâmetros urbanísticos:
§

Área de impermeabilização do solo:
A proposta contempla uma área de impermeabilização inferior a
75%, de acordo com o art.º 76º do regulamento do PDM E do
regulamento do PUC.

§

Estacionamento público e privado:
A proposta cumpre com o estipulado no art. 123º – C do
regulamento do PUC e no Art. 147º do Regulamento do PDM.
Regulamento

Proposta

PUC / PDM

Plano

Estacionamento Privado

27 L

27 L

Estacionamento Público

75 L

80 L

O estacionamento privado, na proposta de alteração deste
plano,

será

salvaguardado

no

interior

dos

edifícios

a

construir.
§

Áreas para Espaços Verdes e de Utilização Colectiva:
No

que se refere a este aspeto, a proposta prevê a cedência

ao domínio público de uma área superior ao valor mínimo
estipulado no nº 2 do art. 145º do regulamento do PDM. Na
realidade o regulamento preconiza para esta operação a
cedência de 815,57 m2. A área a ceder proposta é de 1933,61
m2.

§

Áreas para Infra-Estruturas de Equipamentos:
No

que se refere a infra-estruturas para a instalação de

equipamentos, a proposta prevê a cedência de uma área superior
ao valor mínimo estipulado no nº 3 do art. 145º do regulamento
do PDM. Na realidade o regulamento preconiza para esta
operação a cedência de 544,96 m2. A área a ceder proposta é
de 590,75 m2. Esta cedência refere-se a um equipamento privado
de uso público uma vez que a área de intervenção não é na sua
totalidade de um proprietário.

§

Cérceas:
Os edifícios propostos têm a mesma cércea que os edifícios
existentes, ou seja, uma cércea de 7m.

§

Dimensionamento – Quadro de Áreas

DIMENSIONAMENTO / QUADRO DE ÁREAS
ÁREA BRUTA DE
IMPLANTAÇÃO
N.º DE PISOS
(m2)
504,10
1,00
552,20
1,00
1 235,00
1,00
466,00
2,00

PARQUE EMPRESARIAL DE DARQUE
VIANA DO CASTELO
Edifício A
Edifício B
Edifício C
Edifício D

CÉRCEA

ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO

(m)

(m2)
7,00
7,00
7,00
7,00

504,10
552,20
1 235,00
932,00

TOTAL PLANO
TOTAL PROJETO

2 757,30

VOLUME BRUTO DE
CEDÊNCIAS*
ESTACIONAMENTO
FUNÇÃO
CONSTRUÇÃO
(m3)
AV-PDMVC AV-PROJETO AE-PDMVC AE-PROJETO RPDM-PRIV RPDM-PUB PROJ. PRIV. PROJ. PUB.
3 528,70 Armazém
115,94
50,41
3,36
4,20
3 865,40 Comércio/Serviços
154,62
138,05
5,52
22,09
1 933,61
590,75
27,00
80,00
8 645,00 Armazém
284,05
123,50
8,23
10,29
3 262,00 Comércio/Serviços
260,96
233,00
9,32
37,28
27,00
74,00
27,00
80,00
101,00
815,57
544,96

3 223,30

19 301,10

1 933,61

107,00

590,75

*CEDÊNCIAS
VALORES PDM-PUC
ESPAÇOS VERDES
EQUIPAMENTOS
ESTACIONAMENTO PÚBLICO
ESTACIONAMENTO PRIVADO

§

COMÉRCIO

ARMAZÉNS

28m2/100m2
25m2/100m2
1 lug/25m2
1 lug/100m2

23m2/100m2
10m2/100m2
1 lug/120m2
1 lug /150m2

Alinhamentos dominantes
No que se refere aos alinhamentos dos edifícios propostos e
das

demais

cumprimento
municipal,

infraestruturas
ao

sugerido

nomeadamente

no
ao

viárias,
parecer

a

solução
técnico

alinhamento

a

vem

da

norte

dar

camara
e

ao

alinhamento com o edifício “SG” e infraestruturas viárias já
consolidadas.
§

Proposta de Colmatação do Edificado
A proposta pretende ir de encontro a situação já aprovada, no
sentido de criar um arruamento novo a poente das construções
existentes que serviria para o edifício “SG”. Contudo esta

solução introduziria uma situação de empenas sem colmatação
originadas pelas construções existentes. É no sentido de
colmatar essa fragilidade urbana, que se propõe a construção
dos edifícios contíguos (edifício C; edifício D) a pré-existência.
Este recurso permite por um lado, criar um ambiente urbano de
maior qualidade, e por outro, potenciar o licenciamento de
algumas

edificações

construções

existentes

existentes.

Com

nos

esta

logradouros

abordagem,

é

das

possível

abarcar a construções existentes dentro de uma unidade, de um
quarteirão

definido,

harmonizando

a

integração

das

construções existentes com a proposta apresentada.
§

Arruamento proposto
A solução apresentada, vai de encontro a solução já aprovada
pela câmara municipal, que prevê uma via com dupla faixa de
rodagem de sentido único, que inicia no arruamento a norte e se
insere no recentemente requalificado arruamento existente a
sul.

§

Base Digital
No

que

se

refere

ao

suporte

digital,

a

proposta

foi

desenvolvida sobre a base digital, disponibilizada pela Câmara
Municipal de Viana do castelo.
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