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Sugestões Diversas e Solução de Problemas Ambientais
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Repostas/Considerações

A manter-se o articulado previsto no novo regulamento do PDM
estaremos perante uma enorme contrariedade para as explorações
pecuárias existentes, pelo que se propõe várias alterações ao
regulamento.

De um modo geral aceitam-se as propostas
apresentadas de alteração ao regulamento.

Rodovia de acesso ao Bom Jesus - Propõe-se a criação de uma zona
"nonaedificandi" e de restrição de todos os usos e ações que interfiram
com a Rodovia de acesso ao Bom Jesus. Do ponto de vista da
regulamentação a atribuir, considera-se que se deve ter em vista a
complementaridade urbanística e paisagística de todo este espaço com a
área candidata a património da humanidade e a promoção de novos e
adequados parâmetros de qualificação urbana.

Pese embora não haja uma zona "Non
aedificandi" o PDM define para a envolvente
da rodovia espaços residenciais de baixa
densidade e espaços verdes de equipamento
na maior parte dos casos inseridos em UOPG,
o que por si só tem garantido a manutenção
do carater paisagistico desta via. Podemos, a
todo o tempo, definir esta via na carta de
património inventariado.

Quarteirão do Centro Histórico - propõe-se que este quarteirão constitua
área a tratar em sede de PP, tendo em vista a qualificação do seu
património arquitetónico, valorização do espaço público que lhe é interior
e a sua integração funcional e urbanística.

O Centro Histórico está inserido na UOPG 14 e
tem regulamento próprio.

Efetuam várias sugestões relativamente à Ecovia do Cávado e zona
ribeirinha.

Serão encaminhadas para o estudo da
mobilidade

Propõem a criação de um amplo parque de fruição coletiva em Plameira,
sugerindo que se localize na Quinta de S. Tiago.

O novo PDM acautela essa possibilidade.

Questiona-se o facto de a envolvente do Palacete D. Chica não aparecer
assinalada como espaço arborizado. Sugere-se ainda que a CMB considere
a possibilidade, por si ou através do Estado Central, da aquisição do
Palacete para qualquer finalidade de interesse público.

Aparece como um espaço destinado a
equipamento que pelas suas caracteristicas
garante a proteção em causa.

Mata da Quinta de S. Tiago - foi com inquietação que se verificou a
omissão de parte do conjunto na proposta de revisão do PDM, tendo em
conta a variedade e riqueza de espécies arbóreas ou florestais desta mata.

Na revisão do PDM está prevista a proteção da
mata da Quinta de S. Tiago através da
classificação do solo como Espaço Cultural.

Casa "Parque da Boavista" - este imóvel possui caracteristicas
arquitetónicas que o tornam digno de classificação, pelo menos de
interesse municipal. Na proposta de revisão é referido como "Casa da
Cultura". Se tal significa que a CMB se dispõe a adquirir este imóvel
privado, porque não fazer o mesmo com o Palacete D. Chica?

Não é uma questão de PDM e deve ser
esclarecida em sede própria.

Escórias de alumínio da antiga fábrica ALPOR/RECIAL - desde que cessou a
atividade da fábrica de alumínio permanecem, nas instalações, as escórias
de alumínio altamente poluentes. A proposta de revisão do PDM nada
aponta quanto ao destino a dar aos terrenos da antiga fábrica.

A situação descrita deve ser reportada à
Fiscalização, contudo o novo PDM prevê a
utilização do espaço para A.E.

Ruído do autódromo de Palmeira - alerta-se para a necessidade de estudo
de uma solução para diminuir o ruido.

O PDM classifica esta área como zona mista, a
ultrapassagem desses valores é assunto de
fiscalização.

Pedreiras de Pitancinhos - queixas dos impactos provocados pela
atividade.

Fechou. Vai-se propor a recuperação
paisagistica.

06/02/2015 e 09- Grupo de Ação Areal - Pachancho 02-2015
Associação de Moradores

São Vicente

Rua Fecisco

09/02/2015

ASPA

09/02/2015

Confraria do Bom Jesus do Monte

União de
Freguesias de
Tenões e
Nogueiró

Bom Jesus do Monte

04/02/2015

Associação de Autocaravanismo Carlos Alberto de Araújo Pereira
Amado

Maximinos

Rua Cónego Dr. Manuel
Faria

Arquidiocese de Braga

914057287

Sugestões de planeamento específicas para a zona em questão,
nomeadamente troço de via ciclável, criação de um pequeno
equipamento a designar como Fórum Pachancho entendido como espaço
polivalente para promoção de cidadania ativa e ligação do território ao
Parque das Sete Fontes. Pretende-se que no PDM se assegure um espaço
para construção do fórum.

Pese embora estas sugestões sejam de âmbito
local estão alinhadas com os objetivos do
PDM.

UOPG

Fazem sugestões relativamente à UOPG 9 - Parque das Sete Fontes e
Envolvente pois consideram que foram tomadas decisões relativamente à
qualificação do solo e rede viária na ZEP que, caso não sejam revistas,
podem condicionar o Plano de Pormenor e Salvaguarda.

A discussão sobre o P.P. das Sete Fontes deve
ser concretizada no âmbito da discussão
pública do próprio plano, contudo ao nível do
PDM houve um avanço claro na retificação de
opção do PDM anterior que visa a valorização
em primeiro lugar da captação da água e em
segundo lugar do Monumento, bem como, na
criação do parque.

Rede Viária

São contra a via nascente, pois consideram que cria conflito com a
monumentalidade do Bom Jesus do Monte.

Sim, retirou-se

Sugestões Especificas

Considerando que o turismo de autocaravana é cada vez mais uma
realidade na nossa cidade, pensa que seria interessante criar uma área
específica para a pernoita, passagem e limpeza, enviando em anexo um
documento orientador da responsabilidade da Federação Portuguesa de
Autocaravanismo.

Já existe e tem vindo a ser beneficiado no
sentido de melhorar as condições de logística
existente bem como de serviços de apoio aos
utilizadores.

Propõe a alteração da designação de "Património classificado e
Inventariado" e de "zonas de proteção".

A designação de "Património classificado e
Inventariado", não foi alterada pelas
implicações que teria noutros documentos
oficiais, já estabilizados. A terminologia "zona
de proteção", associada ao património
inventariado, foi alterada para "zona geral de
influência"

Sugestões Especificas

