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II..  IInnttrroodduuççããoo    

O Plano de Pormenor é um instrumento de gestão territorial (IGT) vinculativo para as 

entidades públicas e para os particulares que "concretiza propostas de ocupação de 

qualquer área do território municipal e estabelece regras sobre a implantação das 

infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva, a forma de edificação e a 

disciplina da sua integração na paisagem, a localização e inserção urbanística dos 

equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial das demais atividades de 

interesse geral"1. 

Em 2005 a Câmara Municipal de Nordeste (CMN) deliberou no sentido de proceder à 

elaboração de um plano de pormenor para uma área com aproximadamente 16ha na 

zona nascente/sul da Vila de Nordeste, que corresponde à faixa definida para a expansão 

deste aglomerado urbano: 

 
Imagem 1: Planta de enquadramento do PP-VN 

No dia 11/08/2009 entrou em vigor o Plano de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste 

(PP-VN)2. Esteve em vigor até 2015, ano em que foi suspenso por decisão da CMN e 

ficou sujeito à aplicação de Medidas Preventivas3 as quais, por sua vez, foram 

prorrogadas e estão vigentes até ao dia 12/05/2018. 

No seguimento do referido processo de suspensão do PP-VN, foi determinado que o 

plano seria alvo de revisão, conforme previsto na legislação regional que regula os IGT. O 

procedimento de revisão foi iniciado, foi constituída a Comissão de Acompanhamento, 

mas não chegou a concretizar-se devido a restrições financeiras por parte da CMN. 

                                                           
1
 Definição dada pelo n.º1 do artigo 112º do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, que 

estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial da Região Autónoma dos Açores (RJIGT-A). 
2
 Publicado na 2.ª Série do Diário da República através do Aviso n.º 14129/2009, de 10 de agosto. 

3
 Cfr. Jornal Oficial da RAA: Aviso n.º 26/2015, de 16 de março. 
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Entretanto, surgiram novas perspetivas para o futuro do desenvolvimento da Vila de 

Nordeste que levaram à reponderação dessa decisão, colocando-se agora a hipótese de 

revogar o PP-VN e de desenvolver novos instrumentos de planeamento e reabilitação 

urbana para a Vila de Nordeste. 

A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto, 

(LBPPSOTU4) e o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, criaram a possibilidade de 

revogar os planos territoriais, tais como o PP-VN. 

De acordo com o disposto no n.º4 do artigo 57.º da LBPPSOTU, a revogação dos planos 

territoriais fundamenta-se no respetivo relatório de execução, o que vai ao encontro do 

disposto no n.º1 do artigo 115º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, onde refere 

que os planos territoriais podem ser objeto de revogação, a qual é concretizada no artigo 

127º do mesmo diploma: os planos territoriais “podem ser objeto de revogação sempre 

que a avaliação da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais 

assim o determine”. 

Foi consultada a Direção Regional do Ambiente (DRA), no sentido de confirmar a 

aplicabilidade destas normas ao PP-VN. A resposta da DRA5 foi favorável, contudo, 

remete para a necessidade de elaborar previamente um relatório de execução do PP-VN 

e, em função das conclusões desse relatório, poderá então fundamentar-se a 

necessidade de revogação do PP-VN. 

Para esses efeitos elabora-se o presente RReellaattóórriioo  ddee  EExxeeccuuççããoo//AAvvaalliiaaççããoo  ddoo  PPPP--VVNN. 

  

                                                           
4
 LBPPSOTU: Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo: Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
5
 Ofício Ref.ª SAI/DRA/2018/257, de 22/01/2018. 
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IIII..  LLeeggiissllaaççããoo  aapplliiccáávveell  

Ao presente RReellaattóórriioo  ddee  EExxeeccuuççããoo//AAvvaalliiaaççããoo  ddoo  PPPP--VVNN aplica-se o disposto nos 

seguintes diplomas, que se consubstanciam na conjugação da legislação nacional e 

regional aplicável a um plano de pormenor desta natureza: 

a) Legislação-base nacional de Ordenamento do Território, na medida em que os 

diplomas sejam aplicáveis na RAA: Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei 

n.º 74/2017, de 16 de agosto, (LBPPSOTU6); Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio; 

b) Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial da Região Autónoma dos 

Açores: Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto; 

c) Conceitos técnicos estabelecidos no Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de 

maio, e no Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto. 

IIIIII..  PPaarreecceerr  eemmiittiiddoo  ppeellaa  DDRRAA  

Considera-se parte integrante do presente relatório o parecer emitido pela Direção 

Regional do Ambiente (DRA) que admite a possibilidade de proceder-se à revogação do 

PP-VN com base na LBPPSOTU, desde que previamente fundamentada num relatório de 

execução. 

O parecer foi remetido à CMN através do ofício Ref.ª SAI/DRA/2018/257, de 22/01/2018, 

que se apresenta de seguida: 

                                                           
6
 LBPPSOTU: Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo: Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
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Imagem 2: Parecer emitido pela Direção Regional do Ambiente - ofício Ref.ª SAI/DRA/2018/257, de 22/01/2018 
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IIVV..  EEnnqquuaaddrraammeennttoo  hhiissttóórriiccoo,,  ggeeooggrrááffiiccoo  ee  ssoocciiaall  

 
Imagem 3: Localização do concelho de Nordeste e da Vila de Nordeste (Fonte: Google Maps) 

 
Imagem 4: Localização da Vila de Nordeste (Fonte: Google Maps) 

Geografia e relevo7 

O concelho de Nordeste situa-se nas costas norte/nordeste e nascente da ilha de São 

Miguel, entre a Ribeira da Salga (a poente) e a Grota da Fonte (a sul). A circundá-lo estão 

os concelhos da Ribeira Grande (a oeste) e o da Povoação (a sul, pela serra da 

Tronqueira). Do lado norte e nascente é delimitado pelo Oceano Atlântico. 

A sua área total é de 101 Km2, mais precisamente 10.151 hectares. 

                                                           
7
 Elaborado com base na informação disponível no Website do município: http://cmnordeste.pt/turismo/pt/freguesias/  

Vila de 

Nordeste 

Vila de 

Nordeste 

Concelho de 

Nordeste 

http://cmnordeste.pt/turismo/pt/freguesias/


Relatório de Execução e Avaliação do Plano de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste, 2018 

Página 10 de 65 

Podemos distinguir no território do Nordeste duas zonas bastante distintas: a oriental, 

compreendida entre a Ribeira Despe-te-que-Suas e o Lombo Gordo e a ocidental entre a 

Ribeira da Salga e a já citada Ribeira Despe-te-que-Suas: 

 A primeira é bastante montanhosa e culmina no Pico da Vara, o ponto mais alto da 

ilha de São Miguel, com 1105 m8; 

 A segunda é planáltica e contém menores diferenças de altitude. 

Constituição do concelho 

O concelho de Nordeste é um dos 6 concelhos da ilha de São Miguel e é atualmente 

composto por 9 freguesias: 

 Nordeste (sede de concelho, que inclui as localidades da Pedreira, da Vila de 

Nordeste e ainda a Fajã do Araújo); 

 Lomba da Fazenda (inclui as localidades da Lomba da Cruz e da Lomba da 

Fazenda); 

 São Pedro de Nordestinho (inclui as localidades da Assomada e de São Pedro de 

Nordestinho); 

 Santo António de Nordestinho (inclui as localidades do Espigão e de Santo António 

de Nordestinho); 

 Algarvia; 

 Santana (inclui as localidades da Feteira Grande e da Feteira Pequena); 

 Achada; 

 Achadinha (inclui as localidades do Burguete e da Achadinha); 

 Salga. 

Clima9 

O clima é temperado e ameno, com poucas oscilações térmicas entre o inverno (média de 

14ºC) e o verão (valor médio de 22ºC). 

Demografia 

No concelho de Nordeste residem cerca de 4950 pessoas (Censos 2011), com uma 

densidade populacional na ordem dos 48,7 habitantes/Km2, distribuída pelos principais 

aglomerados urbanos. O território apresenta uma elevada fragmentação populacional, 

verificando-se que 7 das 9 freguesias têm população inferior a 600 habitantes. As freguesias 

de Nordeste e da Lomba da Fazenda, no total, concentram 44,33% da população concelhia. 

                                                           
8
 A altitude de 1105 metros foi verificada pela Carta Milita de Portugal, Instituto Geográfico do Exército (Folha 30 – Nordeste). 

9
 Fonte: http://cmnordeste.pt/turismo/pt/freguesias/ 

http://cmnordeste.pt/turismo/pt/freguesias/
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Breve caracterização económica10 

O Nordeste tem um carácter marcadamente rural, pelo que a agropecuária continua a ter 

um papel basilar na economia do concelho, sendo o principal sector de produção de 

riqueza no concelho (associado à produção de leite). De acordo com o PDM, as áreas de 

pastagem ocupam cerca de 37,9% do território municipal e atendendo ao Recenseamento 

Agrícola de 2009, a superfície agrícola utilizada totalizava 3855ha, divididos por 577 

explorações, maioritariamente ocupada por prados e pastagens permanentes. 

O tecido empresarial é composto essencialmente por empresas individuais, 99% das 

quais com menos de 10 pessoas ao serviço, observando-se uma média de colaboradores 

inferior a 2. Para além da agropecuária, conta também com alguma expressividade na 

área da construção civil e as prestações de serviços vão acompanhando lentamente a 

tendência de crescimento regional.  

Apontamento histórico sobre o Nordeste 

A história do Nordeste está diretamente ligada à história da descoberta, povoamento e 

desenvolvimento dos Açores, uma vez que a ocupação desta área da ilha remonta ao 

século XV. 

O cronista Gaspar Frutuoso, no seu livro de crónicas "Saudades da Terra" (Séc. XVI), 

descreve o Nordeste referindo que, "…começa a compridão desta ilha da ponta do porto 

da vila do Nordeste, assim chamada por ter o rosto a este vento… em uma lomba que se 

chama de Salvador Afonso, em lugar não mui chão, mas de boas casas e devotas igrejas, 

lugar alegre de frescos pomares, com claras ribeiras, mas, estéril de vinho…".   

Tal como o nome sugere, situa-se no extremo nordeste da ilha de São Miguel, 

abrangendo as costas norte e nascente. Tem um relevo bastante acentuado, motivado 

pela origem vulcânica da ilha, que resultou num território de belezas únicas, vales 

verdejantes e ribeiras cristalinas que correm pelas montanhas em direção ao mar. 

A Vila de Nordeste  

A Vila de Nordeste é uma das localidades mais antigas da ilha de São Miguel, 

acreditando-se que o seu desenvolvimento tenha começado ainda durante o século XV, 

pois em 1514 – quando foi criado o concelho – já contava com 60 moradores, o que 

nessa época era considerado significativo.  

Obteve o estatuto de vila a 18 de julho de 1514, por carta régia de D. Manuel I. Nessa 

altura a economia local assentava essencialmente na criação de gado, na produção de 

cereais e na exploração de madeiras. 
                                                           
10

 Informação proveniente do PIRUS de Nordeste, 2016. 
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A Igreja Matriz, de origem que remonta aos primórdios do povoamento, é dedicada ao 

padroeiro da Vila de Nordeste, São Jorge, cuja celebração ocorre no dia 23 de abril. O 

templo sofreu inúmeras intervenções ao longo dos séculos, sendo a mais significativa 

datada de 1796, ocasião em que foi ampliada e remodelada, tendo ficado então com a 

configuração atual de três naves e a fachada de inspiração maneirista/barroca. 

O desenvolvimento desta pequena vila foi muito lento devido ao isolamento geográfico e 

aos difíceis acessos. Só no último quartel do século XIX, graças ao político António Alves 

de Oliveira, então presidente da Câmara, o Nordeste conseguiu alcançar alguma 

prosperidade e a Vila de Nordeste adquiriu a feição urbana que hoje conhecemos. 

Património edificado e cultural 

Na Vila de Nordeste (sede de concelho) encontramos um número considerável de 

edifícios com significado histórico, cultural, patrimonial e artístico, e equipamentos 

culturais que devem ser reconhecidos e preservados como testemunhos da história e da 

identidade local. Enunciam-se de seguida os mais interessantes e que constituem um 

conjunto – apesar de heterogéneo – relevante do ponto de vista identitário desta vila: 

NNoommee  ÉÉppooccaa  ddee  ccoonnssttrruuççããoo  IImmaaggeemm  

Antiga casa na Rua Baixo da Ponte (atual 
Incubadora de Empresas do Nordeste) 

Aprox. século XV/XVII 

 

Antiga "Escola Central" 1899/1903 

 

Antigo hospital da Misericórdia (antiga casa 
de António Alves de Oliveira) 

Século XIX 

 

Arribana na Rua Nova Século XX 

 

"Casa da Matança" (matadouro local) Século XX 

 



Relatório de Execução e Avaliação do Plano de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste, 2018 

Página 13 de 65 

Casa do Passal 1877 

 

Casa na Rua António Alves de Oliveira, n.º 
12 

Século XVIII/XIX 

 

Casa do Trabalho  1954 

 

Casa na Rua da Nazaré, n.º23 1882 

 

Casa na Rua do Rosário, n.º2 1874 

 

Casa na Rua Dr. Manuel João da Silveira 
n.º1 

Século XIX/XX 

 

Casa na Rua Padre José Pacheco Monte, 
n.º2 

1875 

 

Casa na Rua Padre José Pacheco Monte, 
n.º5 

Século XIX 

 

Centro de Divulgação Florestal do Nordeste Inaugurado em 2012 
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Centro Municipal de Atividades Culturais Inaugurado em 1997 

 

Chafarizes e 
fontanários 

Rua P.e José Pacheco do 
Monte (Beco das 
Amoreiras) 

1908 

 

Caminho do Porto Século XIX/XX 

 

Rua das Escolas  Século XIX/XX 

 

Av. Dr. Mariano Machado 
e Rua Dr. Manuel João da 
Silveira 

Século XX 

 

Coreto 
Ampliado em 1997 e 

intervencionado em 2015 para 
reforço estrutural  

 

Correios Século XX 

 

Edifício na Praça da República Século XIX/XX 

 

Ermida de Nossa Senhora da Nazaré 
De origem remota, mas 
reconstruída em 1825 
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Ermida de Nossa Senhora do Rosário  
De origem remota, mas 

reconstruída 
aproximadamente em 1848 

 

Ermida de Nossa Senhora Mãe de Deus 
(junto à Estrada Regional, entre a Vila de 
Nordeste e a Pedreira) 

Terá origem no século XVI, 
mas apresenta características 

do século XIX (atualmente 
encontra-se em ruínas) 

 

Escola primária do Plano dos Centenários 1955 

 

Esquadra da PSP Inaugurada em 200211 

 

Farol do Arnel  1876 

 

Estátua de António Alves de Oliveira 2002 

 

Fornos de cal 

Ribeira do Guilherme Século XIX 

 

Rua d'Além Século XIX 

 

Caminho do Porto  Século XIX 

 

Garagem de autocarros na Rua António 
Alves de Oliveira (atual edifício comercial) 

1955 

 

                                                           
11

 Projeto do Arquiteto José Lamas 
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Igreja Matriz de São Jorge 
Teve origem no século 

XV/XVI, mas foi ampliada e 
remodelada em 1796 

 

Guarda/vedação do jardim da Estrada 
Regional da Tronqueira e Rua das Escolas 

Século XX 

 

Moinhos de 
água 

Caminho pedonal junto ao 
Parque de Campismo da 
Feira 

Século XIX 

 

Acima do Parque de 
Campismo da Feira 

Século XIX 

 

Parque de Campismo da 
Feira 

Edifício originário do século 
XIX, reconstruído em 2007 e 

intervencionado em 2016 

 

Jardim da Ribeira do 
Guilherme 

Século XIX12 

 

Jardim da Ribeira do 
Guilherme 

Século XIX13 

 

Museu do Nordeste 
Antiga casa de habitação 

construída em 1905; adaptada 
a museu em 198914 

 

Paços do Concelho 187515, remodelado em 1993 

 

                                                           
12

 Classificado como Imóvel de Interesse Municipal – Resolução n.º79/97, de 10 de abril, alterada pelo n.º7 do artigo 58º 
do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2004/A, de 24 de agosto. 
13

 Classificado como Imóvel de Interesse Municipal – Resolução n.º79/97, de 10 de abril, alterada pelo n.º7 do artigo 58º 
do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2004/A, de 24 de agosto. 
14

 Atualmente, para além do Museu, o edifício inclui também o Serviço de Finanças de Nordeste. 
15

 Projeto do engenheiro Mariano Augusto Machado Faria e Maia 
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Pombal Escola Municipal Inaugurado em 2008 

 

Ponte dos Sete Arcos 1883 

 

Ponte sobre a Ribeira do Guilherme 1887 

 

Posto de leite (Courelas) Década de 1960 

 

Porto de pescas 
Mandado construir em 1556; 

reconstruído em 1875; 
intervencionado em 2008 

 

Posto de Turismo 
Edifício originário do século 
XX; reabilitado e adaptado a 
Posto de Turismo em 2015 

 

Praça da República Século XVIII/XIX 

 

Reserva Florestal de Recreio do Viveiro do 
Nordeste 

Os serviços florestais 
implantaram-se no Nordeste 

em 1952 
 

Rua António Alves de Oliveira Século XVIII/XIX 

 

Sala de Exposições do Município 
Edifício originário do século 
XIX/XX; sala de exposições 

inaugurada em 2005 

 

"Treato" da Rua de Baixo 1937 

 
Tabela 1: Edifícios relevantes na Vila de Nordeste 
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No âmbito do património edificado, considera-se ainda relevante mencionar o 

levantamento realizado em 2005 pelo Instituto Açoriano de Cultura, que compilou ao 

longo de todo o concelho um total de 66 fichas de imóveis que foram integrados no 

Inventário do Património Imóvel dos Açores (IPIA)16. 

Dessas fichas, 21 correspondem a imóveis situados na Vila de Nordeste e respetiva zona 

envolvente, num universo heterogéneo de obras com interesse patrimonial, histórico, 

arquitetónico e cultural.  

Do conjunto de imóveis registados no IPIA, a título de registo de memória, a Tabela 2 

apresenta alguns que foram demolidos ou intervencionados profundamente: 

NNoommee  ÉÉppooccaa  ddee  ccoonnssttrruuççããoo  IImmaaggeemm  

Arribana pertencente à casa na Rua do 
Topo, n.º11 

Século XIX 

 

Casa na Rua do Topo, n.º11 Século XIX 

 

Casa na Rua António Alves de Oliveira Século XIX/XX 

 

Casa na Rua Baixo da Ponte Século XIX 

 

Fontanário situado no Largo da Grota do 
Bravo 

Século XX 

 
Tabela 2: Imóveis que foram demolidos ou intervencionados de forma profunda 

  

                                                           
16

 AAVV, "Inventário do Património Imóvel dos Açores – Nordeste", Instituto Açoriano de Cultura, 2011. 
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VV..  IInnssttrruummeennttooss  ddee  ppllaanneeaammeennttoo  nnaa  VViillaa  ddee  NNoorrddeessttee    

Na Vila de Nordeste incidem atualmente os instrumentos de planeamento que se elencam 

de seguida, por ordem cronológica, tendo-se optado por referir aqueles que estão em 

vigor e incluindo-se o PP-VN, apesar de estar suspenso, por ser o IGT ao qual diz 

respeito o presente relatório de execução/avaliação: 

 

 POOC da Costa Sul da Ilha de São Miguel: Decreto Regulamentar Regional n.º 

29/2007/A, de 5 de dezembro: 

 
Imagem 5: Planta de Síntese do POOC 

 
Imagem 6: Planta de Condicionantes do POOC 
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 Parque Natural da Ilha de São Miguel: Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A 

de 8 de julho e Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de junho: 

 
Imagem 7: Planta PNI5 – Ilha de São Miguel 

 Plano de Pormenor de uma Área da Vila de Nordeste: publicado na 2.ª Série do 

Diário da República através do Aviso n.º 14129/2009, de 10 de agosto (atualmente 

suspenso e sujeito à aplicação de medidas preventivas): 

 
Imagem 8: Planta de implantação do PP-VN 

 
Imagem 9: Planta de condicionantes do PP-VN 



Relatório de Execução e Avaliação do Plano de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste, 2018 

Página 21 de 65 

 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nordeste (elaborado em 2005 

e revisto em 2010, o qual se encontra novamente em processo de revisão): 

 
Imagem 10: Extrato do mapa preliminar de avaliação do risco de 

movimentos de massa nas principais vias do concelho (PMEPCN, 2005) 

 
Imagem 11: Extrato do mapa de biótipos, reservas naturais e floresta 

indiferenciada no Nordeste (PMEPCN, 2005) 

 Carta Educativa (elaborada em junho/2011): 

 
Imagem 12: Mapa do cenário a curto prazo previsto na Carta Educativa 
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Imagem 13: Mapa do cenário a médio prazo previsto na Carta Educativa 

 Mapa de Ruído (elaborado em outubro/2011): 

 
Imagem 14: Mapa de Ruído LnA 

 
Imagem 15: Mapa de Ruído LdenA 
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 Plano Diretor Municipal de Nordeste em vigor: Aviso n.º 1724/2013, de 

04/02/2013, retificado pela Declaração de Retificação n.º 196/2013, de 11/02/2013 

 
Imagem 16: Planta de Ordenamento do PDM de Nordeste 

 
Imagem 17: Planta de Condicionantes do PDM de Nordeste 

 
Imagem 18: Planta de Condicionantes do PDM de Nordeste (Reserva Ecológica) 
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 PIRUS17: Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável, elaborado e 

aprovado em 2016 para efeitos de financiamento no âmbito do PO2020 Açores 

 
Imagem 19: Área de intervenção do PIRUS 

O PIRUS18 contém um conjunto de intervenções previstas para a Vila de Nordeste 

que se resumem de acordo com a Tabela 3 que se segue (algumas dessas 

intervenções estão dentro da área de intervenção do PP-VN, mas só serão viáveis 

em caso de alteração, revisão ou revogação do plano de pormenor): 

                                                           
17

 Os municípios dos Açores foram convidados a elaborar Planos Integrados de Regeneração Urbana Sustentável (PIRUS), 
no contexto da Resolução do Conselho de Governo n.º 156/2014, de 6 de novembro, relativa às competências da Autoridade 
de Gestão do Programa Operacional para os Açores 2020 (PO Açores 2020), e do Regulamento de Acesso às Prioridades de 
Investimento do PO Açores 2020 financiadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, constante da Resolução do 
Conselho de Governo n.º 30/2015, de 26 de fevereiro.  
18

 No âmbito da regeneração urbana da Vila de Nordeste, o PIRUS visa promover um quadro ordenado de intervenções que 
potenciem a sua valorização enquanto centro urbano de um concelho dinâmico, fomentando a coesão social, a revitalização 
sociocultural e económica, bem como a sua atratividade turística. Visa-se, por um lado, incrementar a qualidade de vida dos 
residentes, incentivando igualmente a atração e fixação de população, sendo indissociável a potenciação da dinâmica 
económica, cultural e turística do concelho, enquanto vetores geradores de riqueza e emprego. 
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Projetos previstos no PIRUS da Vila de Nordeste  

Designação dos projetos Local 

Construção da Casa do Conhecimento - Centro de 
Interpretação do Meio Rural 

Largo do Jogo da Choca 

Requalificação e valorização do espaço público do 
Largo do Jogo da Choca  

Largo do Jogo da Choca 

Recuperação e valorização do património: 
fontanários  

Vários locais da Vila de 
Nordeste  

Requalificação do mercado municipal Rua P.e José Pacheco Monte 

Reabilitação urbana da zona envolvente à Ponte dos 
Sete Arcos  

Rua do Parque e Rua Debaixo 
da Ponte 

Requalificação e beneficiação do Jardim do Coreto Largo do Coreto 

Reabilitação urbana de edifícios públicos no centro 
histórico 

Rua D. Maria do Rosário 
Praça da República 

Rua António Alves Oliveira 

Reabilitação, reconversão e ampliação do Parque 
Industrial da Vila de Nordeste 

Estrada Regional da Tronqueira 
(Parque Industrial) 

Qualificação do espaço urbano e dinamização 
turística: sinalética e informação ao cidadão e ao 
turista  

Vila de Nordeste  

Requalificação da Foz da Ribeira do Guilherme Foz da Ribeira do Guilherme 

Requalificação e valorização do património: de 
moinhos Ribeira do Guilherme 

Jardim da Ribeira do Guilherme 

Requalificação de equipamento de apoio ao Parque 
de Campismo da Feira 

Parque de Campismo da Feira 

Intervenções de reabilitação urbana no Loteamento 
do Topo (criação de espaço público) 

Rua Eng.º Hernâni Santos 

Construção de via alternativa entre a Vila de 
Nordeste e a Lomba da Fazenda 

Ribeira do Guilherme, junto ao 
Parque de Campismo da Feira  

Beneficiação da Rede de águas residuais na Grota 
dos Pelames 

Vila de Nordeste  

Reabilitação da Rede de Abastecimento de Água da 
Vila de Nordeste 

Vila de Nordeste  

Ampliação da Escola EB1-JI da Vila de Nordeste  
Estrada Regional da Tronqueira 

/ Rua das Escolas 

Intervenção no Campo de Jogos da EBSN Rua do Rosário 

Tabela 3: Projetos previstos no PIRUS para a Vila de Nordeste 
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No que respeita ao quadro estratégico de referência contido noutros IGT com incidência 

territorial no Nordeste, a título informativo referem-se os seguintes instrumentos 

ordenados por ordem cronológica: 

 PRA – Plano Regional da Água: Decreto Legislativo Regional n.º 19/2003/A, de 23 

de abril; 

 PREPCA – Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da RAA (2007). 

 PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território: Lei n.º 

58/2007, de 4 de setembro, e Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 04 de 

setembro; 

 PROTA – Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores: Decreto 

Legislativo Regional n.º 26/2010/A, de 12 de agosto; 

 POTRAA – Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores: 

Decreto Legislativo Regional n.º 38/2008/A, de 11 de agosto, e suspensão parcial 

aprovada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/A, de 7 de abril); 

 PEPGRA – Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores: 

 Decreto Legislativo Regional, n.º 6/2016/A, de 29 de março; 

 PGRIA – Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos 

Açores: Decreto Legislativo Regional n.º 20/2016/A, de 10 de outubro; 

 PRAC – Plano Regional para as Alterações Climáticas (em curso). 

VVII..  EEllaabboorraaççããoo  ddoo  PPPP--VVNN  

A primeira versão do PDM de Nordeste, publicada através do Decreto Regulamentar 

Regional n.º 19/2003/A, de 12 de abril, remetia para necessidade de elaboração de um 

plano de pormenor para a área da "Variante"19 (Av. El-Rei D. Manuel I), de modo a 

viabilizar a urbanização dos terrenos situados numa faixa de 50 metros do lado nascente 

desta via. 

Efetivamente, a Câmara Municipal de Nordeste, a 28/03/2005, deliberou no sentido de 

proceder à elaboração do Plano de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste (PP-VN), 

com uma área de intervenção de aproximadamente 16ha, que incide também nessa faixa 

ao longo da "Variante" (Av. El-Rei D. Manuel I) conforme se verifica na planta que se 

apresenta de seguida: 

                                                           
19

 Cfr. artigo 12º e n.º2 do artigo 66º do Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2003/A, de 12d de abril. 
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Imagem 20: Delimitação da área de intervenção do PP-Vila de Nordeste 

Foi contratada uma equipa para proceder à elaboração do plano de pormenor, 

coordenada pelo Arq.º João Cardoso Dias. 

Este plano teve como objetivo "disciplinar a ocupação, a transformação, e uso do solo e 

as acções sobre o edificado que ocorram na sua área de intervenção, e constitui o 

instrumento definidor da gestão urbanística deste território".20 

O âmbito territorial do PP-VN compreendeu a "área urbana apresentada na Planta de 

Implantação do Plano de Pormenor, com o perímetro estabelecido a Norte pela Grota dos 

Pelames, a Sul pela Grota do Bravo, a Este pelas da Av. El-Rei D. Manuel I e a Oeste 

pelo limite das propriedades das habitações da Rua António Alves de Oliveira / Rua Padre 

José Pacheco do Monte".21 

 
Imagem 21: Planta de implantação/síntese do PP-VN 

  

                                                           
20

 Cfr. Artigo 2º do Regulamento do PP-VN. 
21

 Cfr. Artigo 1º do Regulamento do PP-VN. 
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A elaboração do PP-VN foi longa (desde 2005 a 2009) e, na prática, o plano acabou por 

resultar da conjugação das seguintes estratégias: 

a) Urbanizar os terrenos marginais à "Variante" (Avenida El-Rei D. Manuel I), 

maximizando o potencial de loteamento de cada terreno para a criação de uma 

faixa habitacional ao longo da via; 

b) Criar uma área de estacionamento público no gaveto entre a "Variante" e a Rua de 

São Jorge; 

c) Prever uma zona destinada a habitação social na Grota do Bravo; 

d) Disponibilizar alguns lotes com potencial para habitação, comércio e/ou serviços, 

numa zona mais central da área de intervenção – proximidade ao novo centro 

previsto no PP-VN; 

e) Incluir o projeto de construção de uma piscina coberta no gaveto entre a "Variante" 

e a Rua das Amoreiras22; 

f) Integrar o projeto de construção do Tribunal nos terrenos abaixo da PSP; 

g) Inserir no PP-VN o projeto da "Praça dos Sete Ventos" e serviços associados 

(grande praça pública que iria constituir a nova centralidade da Vila de Nordeste, 

para onde estava prevista a construção de alguns edifícios públicos, um parque de 

estacionamento subterrâneo e uma central de camionagem):23 

 
Imagem 22: Vistas da Praça dos Sete Ventos (Arq.º Fernando Sequeira Mendes) 

O PP-VN foi publicado na 2.ª Série do Diário da República através do Aviso n.º 

14129/2009, de 10 de agosto, e entrou em vigor a 11/08/2009. 

Do exposto constata-se que a elaboração do PP-VN compreendeu diversas fases que remontam 

ao ano de 2005. O seu planeamento e desenvolvimento teve início há mais de 13 anos, época 

em que as condições socioeconómicas do concelho eram muito diferentes das atuais. 

                                                           
22

 A localização da piscina coberta estava inicialmente prevista para a zona norte da Vila de Nordeste, na Rua do 
Rosário, junto à Escola Básica e Secundária de Nordeste (EBSN). Contudo, perante os traçados alternativos previstos 
para a construção da SCUT, a localização da obra foi rejeitada pela DROPTT, pelo que a CMN determinou a construção 
da piscina num local alternativo. O local escolhido pela CMN foi o terreno de gaveto entre a Avenida El-Rei D. Manuel I 
e a Rua das Amoreiras. A 1ª pedra da obra foi lançada em julho de 2007; em julho de 2009 a obra encontrava-se quase 
concluída, mas não foi terminada até à presente data. 
23

 As imagens que se apresentam de seguida, referentes à proposta da então denominada "Praça dos Sete Ventos", 
são parte integrante da proposta desenvolvida pelo Arq.º Fernando Sequeira Mendes, a qual foi integrada no PP-VN. 
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VVIIII..  SSuussppeennssããoo  ddaa  vviiggêênncciiaa  ddoo  PPPP--VVNN    

Proposta de suspensão total do PP-VN e estabelecimento de medidas preventivas 

Em 2014, atendendo às dinâmicas municipais e às carências que então se verificavam na 

Vila de Nordeste, a CMN verificou que o planeamento urbano previsto no PP-VN não era 

exequível a curto/médio prazo e que não se compatibilizava com os projetos que o 

executivo de então previa desenvolver na sede de concelho, tendo-se procedido à 

suspensão do PP-VN e ao estabelecimento de medidas preventivas. 

Considera-se pertinente apresentar neste relatório os conteúdos da "Proposta de 

Suspensão Total do Plano de Pormenor de uma Área da Vila de Nordeste e 

Estabelecimento de Medidas Preventivas", cuja elaboração remonta a dezembro de 2014. 

Já nessa altura foram identificados vários fatores preponderantes que levaram à 

suspensão do plano e que demonstram a sua desadequação face às dinâmicas locais, 

conforme se transcreve de seguida: 

 

PPrrooppoossttaa  ddee  SSuussppeennssããoo  TToottaall  ddoo  PPllaannoo  ddee  PPoorrmmeennoorr  ddee  uummaa  ÁÁrreeaa  ddaa  VViillaa  ddee  NNoorrddeessttee  ee  

EEssttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  MMeeddiiddaass  PPrreevveennttiivvaass  

1) Fundamentação 

O Plano de Pormenor de uma Área da Vila de Nordeste (PP-VN), publicado na 2.ª Série do 

Diário da República através do Aviso n.º 14129/2009, de 10 de agosto, adiante designado por 

PP-VN, já está em vigor há 5 anos (desde 11/08/2009) e a sua elaboração decorreu durante 

os 4 anos que antecederam a sua publicação (a decisão de elaboração do PP-VN ocorreu em 

28/03/2005). 

Tendo em consideração que já passaram 9 anos desde a decisão de elaborar o PP-VN, a 

Câmara Municipal de Nordeste (CMN), atenta às novas dinâmicas municipais e às reais 

carências que hoje em dia se verificam na Vila de Nordeste, constatou que o planeamento 

urbano previsto no PP-VN não se coaduna com os projetos que a CMN considera que 

devem desenvolver-se agora na sede de concelho. 

A situação económico-financeira que o País, a Região e a CMN atravessam neste momento 

impossibilita a realização de investimentos de grande escala como a então programada e 

ainda prevista "Praça dos Sete Ventos" (onde se inclui a execução de obras como uma praça 

pública, serviços e equipamentos de uso público, central de telecomunicações, abrigo para 

transportes rodoviários coletivos, parque de estacionamento subterrâneo, acesso vertical 

mecanizado, tribunal, etc), não se prevendo que, num período temporal de mais de 15 anos, 

possa vir a ser realizado um empreendimento desta ordem de grandeza. 

Acresce que a conceção espacial prevista para a Zona Z04 e para uma pequena parte da 

Zona Z03 do PP-VN está diretamente vinculada à configuração da "Praça dos Sete Ventos", 

tornando-se impeditiva para propostas alternativas e mais adequadas à realidade e 



Relatório de Execução e Avaliação do Plano de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste, 2018 

Página 30 de 65 

necessidade do município que eventualmente se pretendam realizar a curto/médio prazo, 

como por exemplo: a realização de obras de alteração ou ampliação dos edifícios aí 

inseridos e cuja demolição está prevista para dar lugar à construção da praça e dos 

arruamentos que lhe estão associados. 

Por outro lado, a CMN entende que o PP-VN não potencia suficientemente áreas como a 

reabilitação urbana, a preservação do património imóvel, o turismo, a restauração e o comércio, 

as quais se consideram fulcrais para o desenvolvimento da Vila de Nordeste. Por esse motivo, 

urge repensar toda a estratégia de desenvolvimento desta zona central da Vila de Nordeste, 

promovendo grandes áreas para o estabelecimento de superfícies comerciais e restauração, 

prevendo zonas dedicadas ao usufruto turístico e estabelecendo regras urbanísticas que 

incentivem a reabilitação urbana e a preservação do património imóvel do concelho. 

No que respeita à preservação do património edificado do concelho, a CMN considera que 

não devem ser demolidos os imóveis existentes na área de intervenção do PP-VN e que se 

indicam de seguida, por serem bens patrimoniais de valor inestimável e que representam 

um legado insubstituível sobre a História do Nordeste, incentivando-se a sua preservação e 

recuperação através da adaptação a novos usos que permitam um usufruto congruente com 

vivências contemporâneas – preservando a identidade do imóvel como peça de 

reconhecido valor arquitetónico e patrimonial – e, de preferência, com acesso ao público: 

a) Imóvel inserido na Zona Z04 do PP-VN, situado na Rua António Alves de Oliveira, n.º1A, 

atualmente utilizado como arrecadação da CMN, implantado do lado nascente da via e a sul do 

estacionamento público (será importante referir que este imóvel está integrado num conjunto 

edificado caracterizado no Inventário do Património Imóvel do Concelho de Nordeste, 

publicado pelo Instituto Açoriano de Cultura em 2011: Ficha n.º 55, págs. 123 e 129): 

  
Fotografias do imóvel 

 
Planta de localização do imóvel (Fonte: extrato da planta da "Situação Existente" do PP-VN) 
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b) Forno de Cal inserido na Zona Z05 do PP-VN, situado na Rua d'Além, implantado do 

lado nascente do arruamento, a norte da casa com o n.º de polícia 5 e em frente à casa 

com o n.º de polícia 22-24 (será importante frisar que este imóvel está identificado no 

Inventário do Património Imóvel do Concelho de Nordeste, publicado pelo Instituto 

Açoriano de Cultura em 2011: Ficha n.º 59, pág. 134): 

   
Fotografias do imóvel 

 
Fotografias do imóvel 

 
Planta de localização do imóvel (Fonte: extrato da planta da "Situação Existente" do PP-VN) 

Tendo em vista a prossecução do desenvolvimento sustentável da Vila de Nordeste, a CMN 

pretende levar a cabo, a curto prazo, a revisão total do PP-VN, atendendo ao facto deste se 

encontrar manifestamente desatualizado face à adequação à evolução do Município de 

Nordeste bem como das condições económicas, sociais, culturais e ambientais que 

determinaram a sua respetiva elaboração. Face aos pressupostos acima referidos e à 

necessidade da sua adequação à prossecução dos interesses públicos que norteiam a 

atividade desta Autarquia, esta pretende rever o PP-VN mediante uma cuidada avaliação 

das atuais carências da sede de concelho, que passam pelo enquadramento dos seguintes 

objetivos: 

a) Melhoria da qualidade urbana da Vila de Nordeste; 
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b) Permitir a realização de operações urbanísticas nos edifícios cuja demolição está 

atualmente prevista no PP-VN, privilegiando as operações de reabilitação dos mesmos 

em oposição à sua demolição; 

c) Promover medidas que incentivem a reabilitação urbana; 

d) Prever no centro da Vila de Nordeste equipamentos/serviços que promovam vivências 

adequadas às necessidades atuais da sede de concelho, nomeadamente: 

i. Realizar obras de alteração no edifício da Rua António Alves de Oliveira, n.º1A, para 

instalação de um Posto de Turismo, promovendo a reabilitação de um imóvel com 

valor arquitetónico significativo e integrando-o num projeto de uso público que visa 

desenvolver o Turismo local; 

ii. Construir um novo Quiosque no Largo do Jogo da Choca que disponha de uma 

esplanada e de um miradouro voltado para o mar, para usufruto público e turístico; 

iii. Construção de um novo quartel para os Bombeiros Voluntários de Nordeste numa 

zona afastada da Escola Básica e Secundária de Nordeste e onde os espaços 

envolventes permitam desenvolver diversas atividades, pois o atual edifício não dá 

resposta às necessidades dos BVN e da AHBVN24; 

iv. Preservar o abrigo de passageiros e respetiva instalação sanitária existentes no 

Largo do Jogo da Choca, por se encontrarem num estado de conservação razoável e 

por serem um importante apoio aos serviços de transportes públicos rodoviários que 

ali operam; 

v. Prever uma localização para instalação de um posto de abastecimento de 

combustível, que permita retirar o posto de abastecimento de combustível existente 

junto à escola básica da Vila de Nordeste;  

e) Desenvolver áreas destinadas à instalação de comércio/serviços e restauração; 

f) Desenvolver áreas destinadas ao usufruto turístico, passando pela instalação do Posto 

de Turismo acima referido, bem como pela identificação de locais privilegiados para a 

fruição da paisagem e para esplanadas, cafés, restaurantes, etc; 

g) Prever intervenções na área onde se situa o Forno de Cal que assegurem a salvaguarda 

integral do mesmo e prevejam a reabilitação do imóvel como elemento significativo do 

património arquitetónico municipal (não autorizando a sua demolição), incentivando-se 

a preservação e recuperação do edifício através da adaptação a novos usos que 

permitam um usufruto congruente com vivências contemporâneas – preservando a 

identidade do imóvel como peça de reconhecido valor arquitetónico e patrimonial – e, 

de preferência, com acesso ao público; 

h) Reservar uma área para implantação do novo Tribunal de Nordeste, vinculado à 

eventual decisão de permanência deste equipamento no concelho; 

i) Prever uma área para a Biblioteca Municipal, a qual atualmente se encontra instalada 

na antiga Escola Primária da Lomba da Cruz e cuja localização não se tem verificado 

prática nem eficaz para a população do concelho. 

                                                           
24 AHBVN: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste. 
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Sucede que a revisão integral do PP-VN é um processo extremamente complexo e 

relativamente moroso (recorde-se que o atualmente em vigor e cuja suspensão ora se 

pretende levou 4 anos a ser elaborado). Por outro lado, como vimos, o atual PP-VN impede 

a implementação de estratégias que visem a qualidade urbana e a edificação de 

infraestruturas e operações urbanísticas essenciais ao desenvolvimento do concelho, 

nomeadamente as supra mencionadas. Assim, atendendo à necessidade premente de 

promover práticas que permitam continuar a desenvolver a Vila de Nordeste sem recorrer 

a projetos que acarretariam custos incomportáveis para a Autarquia, a CMN considera que, 

por via da alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento económico e social 

que determinaram a elaboração do atual PP-VN, estão reunidas as condições para proceder 

à sua suspensão total de modo a impedir a estagnação do desenvolvimento urbano da sede 

de concelho por desadequação das propostas constantes no PP-VN e, ao mesmo tempo, de 

modo a viabilizar os empreendimentos que se pretendem realizar a curto/médio prazo 

nesta área da Vila de Nordeste e preservar algumas peças fundamentais do património 

edificado do concelho. 

No seguimento da determinação de suspensão total do PP-VN, prevê-se a subsequente 

revisão do PP-VN atendendo aos pressupostos acima referidos e tendo em consideração as 

medidas preventivas referidas no presente documento. 

A presente proposta de suspensão total do PP-VN e o estabelecimento de medidas 

preventivas fundamentam-se, assim, na manifesta incompatibilidade do planeamento 

urbano previsto numa área PP-VN face ao desenvolvimento que se pretende, e que urge 

implementar, para o centro da Vila de Nordeste. Esta incompatibilidade é motivada pela 

total desadequação das intervenções previstas nesta área do PP-VN face à atual realidade 

económico-financeira do Município. A urgência da implementação das necessárias 

intervenções – por forma a impedir a estagnação e até o retrocesso económico-social do 

concelho, matéria de manifesto interesse público –, justifica o recurso, excecional, ao 

mecanismo da suspensão total do PP-VN. 

Esta proposta de suspensão total do PP-VN e o estabelecimento de medidas preventivas 

encontra-se atualmente redigida tendo em consideração o parecer prévio informal emitido 

pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP) através do ofício 

SAI-DROAP/2014/429, de 06/06/2014, que se anexa. 

Expressa-se ainda que, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º2 do artigo 133º, em 

conjugação com o disposto no n.º5 do artigo 133º, e no n.º2 do artigo 141º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – Açores (RJIGT-A)25, a presente proposta 

de suspensão total do PP-VN e o estabelecimento de medidas preventivas foi sujeita a 

parecer do departamento do Governo Regional competente em matéria de ordenamento 

do território: Secretaria Regional dos Recursos Naturais (SRRN), através da Direção 

                                                           
25 RJIGT-A: Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – Açores (Decreto Legislativo Regional n.º 
35/2012/A, de 16 de agosto). 
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Regional do Ambiente (DRA)26, emitido através do ofício SAI-DRA/2014/3134, de 

28/11/2014, o qual também se anexa. 

É de frisar que o aludido parecer da DRA refere expressamente que "(…) de acordo com o 

documento de justificação da proposta de suspensão, são cumpridos os preceitos legais para efetivação 

da suspensão do PPVN". 

Para os devidos efeitos, foi também revista a redação das medidas preventivas a estabelecer 

para prazo de vigência da suspensão do PP-VN, de modo a ir ao encontro do entendimento 

expresso pela DRA no que respeita ao requisito anteriormente previsto de compatibilização 

com a proposta de revisão do PP-VN, o qual foi retirado da presente proposta. 

Assim, o parecer da SRRN/DRA acompanha a presente proposta de suspensão total do PP-

VN e o estabelecimento de medidas preventivas, para efeitos de apresentação à Assembleia 

Municipal de Nordeste. 

2) Prazo e incidência territorial 

Considerando que: 

a) A CMN pretende proceder à suspensão total do PP-VN de acordo com os motivos acima 

expressos; 

b) A CMN pretende estabelecer a aplicação de medidas preventivas conforme disposto no 

presente documento; 

c) A CMN pretende proceder à revisão do PP-VN acordo com os pressupostos acima 

referidos. 

Nestes termos, e atendendo ao disposto no n.º1 do artigo 144º do RJIGT-A, propõe-se que o 

prazo de vigência da suspensão total do PP-VN e de aplicação das respetivas medidas 

preventivas seja de dois anos após publicação em Jornal Oficial, prorrogável por mais um 

ano, caducando com a entrada em vigor da Revisão do PP-VN. 

A incidência territorial abrange a totalidade da área afeta ao PP-VN. 

3) Disposições suspensas 

Do exposto, a CMN propõe a suspensão total do PP-VN, sublinhando-se o seguinte: 

a) Suspensão total das soluções de planeamento urbano representadas na cartografia do 

PP-VN; 

b) Suspensão total das normas contidas no Regulamento do PP-VN; 

c) Suspensão total das normas que determinam a demolição do Forno de Cal da Rua 

d'Além e do edifício atualmente utilizado como arrecadação da CMN na Rua António 

Alves de Oliveira, n.º1A. 

Assim, a suspensão incide na totalidade da área do PP-VN e abrange todas as disposições 

previstas no PP-VN (incluindo a cartografia e o regulamento). 

4) Suspensão Total do PP-VN e Revisão do PP-VN 

De acordo com o disposto no n.º9 do artigo 133º do RJIGT-A, a suspensão total do PP-VN 

implica obrigatoriamente "a abertura de procedimento de elaboração, revisão ou alteração de plano 

                                                           
26 Cfr. parecer prévio informal emitido pela DROAP: Anexo II. 
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municipal de ordenamento do território para a área em causa, em conformidade com a decisão 

tomada". 

Atendendo ao disposto no artigo 131º do RJIGT-A e à fundamentação exposta no presente 

documento, considera-se que estão reunidos os pressupostos que justificam a Revisão do 

PP-VN, sendo de salientar que já decorrem 5 anos sobre a entrada em vigor do plano. 

Assim, a presente proposta de suspensão total do PP-VN determinará, também, a abertura 

de um procedimento para elaboração da Revisão do PP-VN27 de acordo com os 

pressupostos acima referidos, considerando-se que esta é a figura legal que melhor 

enquadra a pretensão do Município uma vez que está implícita uma alteração substancial 

na estrutura das opções estratégicas do plano28. 

5) Suspensão Total do PP-VN e Estabelecimento de Medidas Preventivas 

Considerando o disposto no n.º9 do artigo 133º do RJIGT-A, onde é referido que a 

suspensão total do PP-VN "implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas preventivas", 

propõe-se que nas áreas objeto de suspensão vigorem as seguintes normativas: 

a) Para a realização de operações urbanísticas, públicas ou privadas, aplicar-se-á o disposto 

no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE); 

b) Nas áreas abrangidas pela suspensão total do PP-VN, o zonamento corresponderá ao 

disposto na planta de ordenamento do PDM-N29 e serão aplicáveis as normas constantes 

no PDM-N, sem prejuízo da aplicação das demais normas legais e regulamentares 

aplicáveis30; 

c) Poderão ser executadas operações urbanísticas avulsas nos edifícios pré-existentes, 

desde que promovam a reabilitação urbana dos imóveis em causa; 

d) Poderá proceder-se às obras de alteração do edifício situado na Rua António Alves de 

Oliveira, n.º1A, atualmente utilizado como arrecadação da CMN, para adaptação a Posto 

de Turismo de acordo com o programa de ocupação a definir pela CMN em sede de 

projeto; 

e) Nas áreas abrangidas pela suspensão total do PP-VN, a realização de operações 

urbanísticas em prédios rústicos ou onde não existam edificações pré-existentes 

passíveis de reabilitação urbana só será permitida mediante o cumprimento cumulativo 

das seguintes condições prévias aos procedimentos previstos no RJUE: 

i. Apresentação de estudo prévio à escala de 1:1000 e memória descritiva e 

justificativa da pretensão que inclua: 

 Plantas de localização sobre extratos das plantas do PDM em vigor com a 

indicação exata do local objeto da pretensão, indicando com rigor os limites do(s) 

prédio(s) objeto da operação; 

                                                           
27 O procedimento de Revisão do PP-VN será a figura mais indicada para os fins pretendidos.  
28 Cfr. parecer prévio informal emitido pela DROAP: Anexo II. 
29 PDM-N = Plano Diretor Municipal de Nordeste em vigor: Aviso n.º 1724/2013, de 04/02/2013, retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 196/2013, de 11/02/2013. 
30 Considera-se importante frisar que, durante a vigência da suspensão total do PP-Vila de Nordeste, o PDM-N poderá 
assegurar a adequação das futuras propostas como base ao ordenamento do território para a área suspensa. 
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 Fundamentação que justifique a ausência de alternativas de implantação da 

pretensão noutras áreas do concelho; 

 Fundamentação que ateste o enquadramento da pretensão nos objetivos de 

Revisão do PP-VN; 

ii. Verificação do cumprimento das normas constantes no PDM-N e das demais 

normas legais e regulamentares previstas; 

iii. Obtenção de parecer prévio vinculativo da CMN sobre a proposta apresentada; 

f) Poderá prever-se intervenções na área onde se situa o Forno de Cal desde que 

assegurem a salvaguarda integral do Forno de Cal e prevejam a reabilitação do imóvel 

como elemento significativo do património arquitetónico municipal (não autorizando a 

sua demolição), incentivando-se a preservação e recuperação do edifício através da 

adaptação a novos usos que permitam um usufruto congruente com vivências 

contemporâneas – preservando a identidade do imóvel como peça de reconhecido valor 

arquitetónico e patrimonial – e, de preferência, com acesso ao público. 

Importa referir que a suspensão total do PP-VN e o estabelecimento de medidas 

preventivas não suspendem as servidões e restrições de utilidade pública em vigor na 

respetiva área. 

A presente proposta de suspensão total do PP-VN e o estabelecimento de medidas 

preventivas foi, nos termos previstos na alínea b) do n.º2 do artigo 133º, em conjugação com 

o disposto no n.º5 do artigo 133º, e no n.º2 do artigo 141º do RJIGT-A, sujeita a parecer do 

departamento do Governo Regional competente em matéria de ordenamento do 

território, ou seja, sujeita a parecer da SRRN/DRA, o qual foi emitido através do ofício 

SAI-DRA/2014/3134, de 28/11/2014, e acompanha a presente proposta. Nesse parecer é 

referido que "(…) de acordo com o documento de justificação da proposta de suspensão, são 

cumpridos os preceitos legais para efetivação da suspensão do PPVN".  

A redação das medidas preventivas a estabelecer para prazo de vigência da suspensão do 

PP-VN foi revista de modo a ir ao encontro do entendimento expresso pela DRA no que 

respeita ao requisito anteriormente estabelecido de compatibilização com a proposta de 

revisão do PP-VN, o qual foi retirado da presente proposta. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º2 do artigo 133º do RJIGT-A, propõe-se, 

para deliberação e subsequente apresentação de proposta pela Câmara Municipal de 

Nordeste à Assembleia Municipal de Nordeste: 

1. Aprovar a suspensão total do PP-VN publicado na 2.ª Série do Diário da República através 

do Aviso n.º14129/2009, de 10 de Agosto, nos seguintes termos e condições: 

a) O prazo de vigência da suspensão total do PP-VN referida no número anterior é de 

dois anos a contar da data de publicação em Jornal Oficial, prorrogável por mais um 

ano, caso se revele necessário, caducando com a entrada em vigor da Revisão do PP-

VN; 

b) A proposta de suspensão total do PP-VN abrange a totalidade da área de intervenção 

do plano, incluindo a cartografia e o regulamento; 
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c) A realização de operações urbanísticas fica condicionada ao cumprimento das 

medidas preventivas mencionadas no Anexo I do presente documento e que dele faz 

parte integrante. 

2. Aprovar o estabelecimento de medidas preventivas e pelo mesmo prazo da suspensão 

total do PP-VN, conforme se apresenta no Anexo I, o qual faz parte integrante desta 

proposta. 

3. Determinar a Revisão do PP-VN atendendo aos objetivos acima referidos. 

AANNEEXXOO  II  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artigo 1.º 

Âmbito territorial 

São estabelecidas medidas preventivas para a suspensão total do PP-VN. 

Artigo 2.º 

Âmbito material 

Nas áreas objeto das medidas preventivas, devem vigorar as seguintes normativas: 

a) Para a realização de operações urbanísticas, públicas ou privadas, aplicar-se-á o disposto 

no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE); 

b) Nas áreas abrangidas pela suspensão total do PP-VN, o zonamento corresponderá ao 

disposto na planta de ordenamento do PDM-N31 e serão aplicáveis as normas constantes 

no PDM-N, sem prejuízo da aplicação das demais normas legais e regulamentares 

aplicáveis32; 

c) Poderão ser executadas operações urbanísticas avulsas nos edifícios pré-existentes, 

desde que promovam a reabilitação urbana dos imóveis em causa; 

d) Poderá proceder-se às obras de alteração do edifício situado na Rua António Alves de 

Oliveira, n.º1A, atualmente utilizado como arrecadação da CMN, para adaptação a Posto 

de Turismo de acordo com o programa de ocupação a definir pela CMN em sede de 

projeto; 

e) Nas áreas abrangidas pela suspensão total do PP-VN, a realização de operações 

urbanísticas em prédios rústicos ou onde não existam edificações pré-existentes 

passíveis de reabilitação urbana só será permitida mediante o cumprimento cumulativo 

das seguintes condições prévias aos procedimentos previstos no RJUE: 

i. Apresentação de estudo prévio à escala de 1:1000 e memória descritiva e justificativa 

da pretensão que inclua: 

 Plantas de localização sobre extratos das plantas do PDM em vigor com a 

indicação exata do local objeto da pretensão, indicando com rigor os limites do(s) 

prédio(s) objeto da operação; 

                                                           
31 PDM-N = Plano Diretor Municipal de Nordeste em vigor: Aviso n.º 1724/2013, de 04/02/2013, retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 196/2013, de 11/02/2013. 
32 Considera-se importante frisar que, durante a vigência da suspensão total do PP-Vila de Nordeste, o PDM-N poderá 
assegurar a adequação das futuras propostas como base ao ordenamento do território para a área suspensa. 
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 Fundamentação que justifique a ausência de alternativas de implantação da 

pretensão noutras áreas do concelho; 

 Fundamentação que ateste o enquadramento da pretensão nos objetivos de 

Revisão do PP-VN; 

ii. Verificação do cumprimento das normas constantes no PDM-N e das demais normas 

legais e regulamentares previstas; 

iii. Obtenção de parecer prévio vinculativo da CMN sobre a proposta apresentada; 

f) Poderá prever-se intervenções na área onde se situa o Forno de Cal desde que 

assegurem a salvaguarda integral do Forno de Cal e prevejam a reabilitação do imóvel 

como elemento significativo do património arquitetónico municipal (não autorizando a 

sua demolição), incentivando-se a preservação e recuperação do edifício através da 

adaptação a novos usos que permitam um usufruto congruente com vivências 

contemporâneas – preservando a identidade do imóvel como peça de reconhecido valor 

arquitetónico e patrimonial – e, de preferência, com acesso ao público. 

Artigo 3.º 

Âmbito temporal 

A suspensão total do PP-VN e a aplicação das respetivas medidas preventivas vigora pelo 

prazo de dois anos a contar da data de publicação em Jornal Oficial, prorrogável por mais 

um ano, caso se revele necessário, caducando com a entrada em vigor da Revisão do PP-

VN. 

AANNEEXXOO  IIII  

PARECER PRÉVIO INFORMAL DA DROAP 

A presente proposta está atualmente redigida tendo em consideração o parecer prévio 

informal emitido pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP) 

através do ofício SAI-DROAP/2014/429, de 06/06/2014, que se anexa. 

AANNEEXXOO  IIIIII  

PARECER DA DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE 

A presente proposta segue as orientações do parecer emitido pela Direção Regional do 

Ambiente através do ofício SAI-DRA/2014/3134, de 28/11/2014, que se anexa, onde é 

referido que "de acordo com o documento de justificação da proposta de suspensão, são cumpridos 

os preceitos legais para efetivação da suspensão do PPVN". 

Paços do Concelho, 16 de dezembro de 2014 

O Presidente da Câmara 

Carlos Mendonça 
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Publicações oficiais 

Apresenta-se de seguida a listagem das publicações oficiais relativas à suspensão do PP-VN 

e ao estabelecimento das respetivas medidas preventivas: 

a) A suspensão do PP-VN e o estabelecimento de medidas preventivas foram 

publicados em Diário da República e em Jornal Oficial: 

 Diário da República, 2ª Série: Aviso n.º 3825/2015, de 10 de abril; 

 Jornal Oficial: Aviso n.º 26/2015, de 16 de março; 

b) A prorrogação da vigência das medidas preventivas foi publicada em Jornal Oficial: 

 Jornal Oficial: Aviso n.º 17/2017, de 12 de abril; 

c) A constituição da Comissão de Acompanhamento para a Revisão do PP-VN foi 

publicada em Jornal Oficial: 

 Jornal Oficial: Despacho n.º 825/2017, de 21 de abril – Secretaria Regional da 

Energia, Ambiente e Turismo. 

VVIIIIII..  AAnnáálliissee  ddoo  ggrraauu  ddee  eexxeeccuuççããoo  ddoo  PPPP--VVNN  

Urbanismo na Vila de Nordeste  

Para efeitos da avaliação do PP-VN, numa primeira fase, considerou-se pertinente 

analisar brevemente o urbanismo da Vila de Nordeste, de modo a perceber as diferentes 

dinâmicas de crescimento deste aglomerado urbano ao longo dos séculos. 

 
Imagem 23: Delimitação do concelho de Nordeste no contexto da ilha de São Miguel (1514-1820) 

33
 

                                                           
33

 Mapa elaborado com base na informação constante no seguinte livro: CARREIRO, José Carlos Barbosa, "O concelho 
do Nordeste – Apontamentos para a sua história", Edição da Câmara Municipal de Nordeste, Açores, 1989, pp.94. 
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O Nordeste foi o 4º concelho a ser formado na ilha de São Miguel, em 1514, logo depois de 

Vila Franca do Campo (1472), Ponta Delgada (1491) e Ribeira Grande (1507). A área 

geográfica então ocupada correspondia ao quadrante "nordeste" da ilha, sensivelmente 

compreendido entre a Ribeira Despe-te Que Suas (a poente) e o Lombo Gordo (a sul) – ver 

Imagem 23, acima. 

Foi aqui que se desenvolveu uma das vilas mais antigas dos Açores, anteriormente 

conhecida por Lomba de Salvador Afonso e que mais tarde viria a ser chamada de Vila de 

Nordeste. 

Os povoadores fixaram-se numa área de terrenos férteis, não muito plana mas situada a 

salvo de intrusos, abundante em materiais para a construção de casas (pedra e madeira) 

e em água potável. 

Numa primeira fase, os habitantes estabeleceram-se numa "zona baixa" (ver Imagem 24), 

abrigada no vale de uma linha de água, onde ainda hoje conseguimos encontrar alguns 

vestígios de casas edificadas entre os séculos XV/XVII34.  

 
  Imagem 24: Localização do núcleo primitivo da Vila de Nordeste e dos 

vestígios mais antigos encontrados  

                                                           
34

 Cfr. Ficha n.º 26.528.46 do IPIA Nordeste (IAC, 2011). 
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Esta vila foi diversas vezes fustigada por cataclismos e intempéries, tais como sismos, 

vulcões, ventos, chuvas e tempestades, que obrigaram a população a reerguer-se e a 

reconstruir os edifícios inúmeras vezes ao longo dos séculos. 

A igreja e a casa da câmara/cadeia, situadas na "zona alta" do povoado, estabeleceram-

se desde cedo no local onde hoje as conhecemos (embora inicialmente fossem edifícios 

diferentes daqueles que hoje encontramos), definindo um pequeno largo/praça central. O 

eixo viário de ligação entre esse largo/praça e o porto de pescas (único ponto de entrada 

e saída da vila até à segunda metade do século XIX) resultou numa rua orientadora do 

crescimento urbano, ao longo da qual foram erigidos vários edifícios que definiram a 

imagem urbana da vila: a Rua Direita35, composta pela Rua António Alves de Oliveira, 

Rua Padre José Pacheco do Monte, Rua da Grota do Bravo, Rua da Nazaré e Caminho 

do Porto (ver Imagem 25). 

 
Imagem 25: Mapa esquemático com as fases de evolução da Vila de Nordeste 

                                                           
35

 A Rua Direita, neste caso, é referente ao seu significado urbanístico. 
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O desenvolvimento urbano desta vila foi muito lento e tardio, fruto do isolamento extremo 

que condicionou fortemente o seu crescimento. 

O maior impulso urbanístico da vila ocorreu por influência do político António Alves de 

Oliveira que, no final do século XIX, utilizou as suas influências para levar a cabo obras 

que resultaram nos principais equipamentos oitocentistas que hoje conhecemos: o novo 

edifício dos Paços do Concelho, o "viaduto" (Ponte dos Sete Arcos), o Farol do Arnel, a 

Estrada da Tronqueira, a estrada Vila de Nordeste-Santo António, a estrada Nazaré-

Pedreira, a escola primária, a Santa Casa da Misericórdia, entre outros. 

O século XX também trouxe alguns equipamentos de extrema importância tais como a 

Casa do Trabalho, o Serviço Florestal de Nordeste, a "Casa da Matança", o Centro de 

Saúde36, o quartel dos Bombeiros Voluntários37, a escola secundária, o centro cultural38 e 

o lar de idosos39, para mencionar alguns. 

Entre o final do século XX e o início do século XXI chegaram ao Nordeste os instrumentos 

de gestão territorial que vieram regulamentar as operações urbanísticas e ordenar o 

crescimento urbano da Vila de Nordeste: 

a) Em 1987 entrou em vigor o Plano de Urbanização da Vila de Nordeste; 

b) Em 2003 começou a vigorar o Plano Diretor Municipal de Nordeste (PDMN); 

c) Em 2009 entrou em vigor o PP-VN; 

d) Em 2010 o PDMN foi parcialmente suspenso (nas áreas classificadas como "Zona 

Agrícola"); 

e) Em 2013 entrou em vigor a Revisão do PDMN; 

f) Em 2013 foi revogado o PU da Vila de Nordeste (concomitantemente com a 

entrada em vigor da Revisão do PDMN); 

g) Em 2015 o PP-VN foi suspenso; 

h) Em 2016 foi aprovado o PIRUS40 da Vila de Nordeste. 

Atualmente, a Vila de Nordeste é a mais pequena sede de concelho da ilha de São 

Miguel, vivendo ainda sob o estigma de "Décima Ilha" que caracterizou este concelho 

durante séculos. Apesar de já ter melhores acessibilidades (desde 2011, com a 

construção da SCUT), tem-se revelado muito difícil incentivar e promover o seu 

crescimento urbano e demográfico. 

                                                           
36

 Construído em 1989, conforme data afixada no exterior do edifício. 
37

 A Associação humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nordeste foi fundada em 1980. 
38

 Inaugurado em 1997. 
39

 Inaugurado no ano 2000, faz a transição para o novo século. 
40

 PIRUS – Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável, elaborado para efeitos de financiamento no âmbito do 
PO2020 Açores. 
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Área de intervenção do PP-VN 

Conforme já foi anteriormente referido, o PP-Vila de Nordeste entrou em vigor em 2009. 

Constituiu-se como o instrumento definidor da gestão urbanística desta área do território, 

destinado a disciplinar a ocupação, a transformação e o uso do solo e as ações sobre o 

edificado que ocorressem na sua área de intervenção. Tem uma área na ordem dos 16ha, 

correspondendo a uma zona de desenvolvimento da Vila de Nordeste que compreende a 

"área urbana apresentada na Planta de Implantação do Plano de Pormenor, com o 

perímetro estabelecido a Norte pela Grota dos Pelames, a Sul pela Grota do Bravo, a 

Este pelas da Av. El-Rei D. Manuel I e a Oeste pelo limite das propriedades das 

habitações da Rua António Alves de Oliveira / Rua Padre José Pacheco do Monte".41 

 
Imagem 26: Área de intervenção do PP-VN, integrada no contexto da Vila de Nordeste 

Fases do PP-VN 

Tendo em vista a avaliação da execução do PP-VN, considerou-se importante proceder 

ao levantamento das diferentes fases pelas quais o plano passou, desde a decisão da 

elaboração até à presente data, num percurso que já conta com mais de 13 anos 

conforme exposto na Tabela 4 que se segue: 

  

                                                           
41

 Cfr. Artigo 1º do Regulamento do PP-VN. 
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DDaattaa  OObbjjeettoo  

2004/2005 Ponderação da necessidade de elaboração do PP-VN 

28/03/2005 Decisão sobre a elaboração do PP-VN 

2005-2009 Elaboração e acompanhamento do PP-VN 

10/08/2009 Publicação do PP-VN em Diário da República 

11/08/2009 Entrada em vigor do PP-VN 

Abril/2014 Início do procedimento de suspensão do PP-VN 

19/12/2014 
Deliberação da CMN para a suspensão do PP-VN e 

estabelecimento de medidas preventivas 

25/02/2015 
Deliberação da AMN42 para a suspensão do PP-VN e 

estabelecimento de medidas preventivas 

16/03/2015 
Publicação em Jornal Oficial da Suspensão do PP-VN e 

estabelecimento de medidas preventivas  

10/05/2015 
Publicação em Diário da República da Suspensão do PP-VN e 

estabelecimento de medidas preventivas  

2016 

Elaboração e aprovação do PIRUS43 da Vila de Nordeste que 

abrange a área de intervenção do PP-VN e que apresenta 

soluções urbanas diferentes das do PP-VN44 

Setembro/2016 

Elaboração do Relatório de Avaliação do Plano de Pormenor 

de uma área da Vila de Nordeste, que fundamenta a 

necessidade de rever o PP-VN 

21/09/2016 

Reunião da CMN: deliberação no sentido de aprovar o 

Relatório de Avaliação do PP-VN e determinar a Revisão do 

PP-VN 

18/10/2016 

Jornal Oficial – Aviso n.º 47/2016, de 18 de outubro (decisão 

de rever o PP-VN e abertura de um período de 15 dias para 

formulação de sugestões e informações) 

19/10/2016 

Publicação de Edital no jornal Açoriano Oriental sobre a 

decisão de rever o PP-VN e abertura de um período de 15 

dias para formulação de sugestões e informações 

14/03/2017 

Reunião entre a CMN e a DRA para determinar os 

procedimentos de revisão do PP-VN e a constituição da 

Comissão de Acompanhamento 

                                                           
42

 AMN: Assembleia Municipal de Nordeste 
43

 PIRUS – Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável, elaborado para efeitos de financiamento no âmbito do 
PO2020 Açores. 
44

 Relembra-se que em 2016 o PP-VN encontrava-se suspenso, sendo aplicáveis as medidas preventivas. 
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24/03/2017 

Ofício SAI/DRA/2017/1108, de 24/03/2017, relativo à 

aprovação do Relatório de Avaliação do PP-Vila de Nordeste; 

constituição da CA; prorrogação da vigência das medidas 

preventivas 

27/03/2017 
Deliberação da CMN para prorrogação do prazo de vigência 

das medidas preventivas da suspensão total do PP-VN 

12/04/2017 
Publicação em Jornal Oficial da prorrogação da vigência das 

medidas preventivas pelo prazo de 1 ano 

21/04/2017 

Despacho n.º 825/2017, de 21 de abril, da Secretaria Regional 

da Energia, Ambiente e Turismo, relativo à constituição da 

Comissão de Acompanhamento para a Revisão do PP-VN 

19/04/2017 
Despacho do Presidente da CMN para iniciar o procedimento 

de Revisão do PP-VN em janeiro de 2018 

26/04/2017 
Despacho do Presidente da CMN para iniciar o processo de 

contratação da prestação de serviços a partir de janeiro/201845 

dezembro/2017 
Ponderação da possibilidade de revogar o PP-VN com base 

na LBPPSOTU 

22/01/2018 

Parecer emitido pela DRA que enquadra a possibilidade de 

revogar o PP-VN com base na LBPPSOTU desde que 

previamente fundamentado num relatório de execução 

29/01/2018 
Despacho do Sr. Presidente da CMN no sentido de proceder à 

elaboração do relatório de execução do PP-VN 

Tabela 4: Fases do PP-VN 

Operações urbanísticas na área do PP-VN 

Para melhor compreender o desajuste que atualmente se verifica entre a solução urbana 

do PP-VN e a realidade local – que motivou a suspensão do plano e o abandono da 

grande maioria dos projetos de investimento nele previstos –, entendeu-se que seria 

pertinente analisar o grau de execução do plano através das obras realizadas na área de 

intervenção (obras particulares e obras municipais). 

No que respeita às obras particulares, tal como se pode verificar na Tabela 5 que se 

segue, desde a entrada em vigor do plano (em 2009, há quase 9 anos atrás), o número 

de operações urbanísticas realizadas46 na área de intervenção é manifestamente reduzido 

(apenas 18 em 9 anos), sendo de referir que apenas 2 destes processos dizem respeito a 

obras de construção sujeitas à apresentação de projeto na Câmara Municipal (construção 

de 2 moradias unifamiliares em 2014, ao abrigo do procedimento de comunicação prévia). 

                                                           
45

 Esta decisão deveu-se à indisponibilidade de verba da CMN para proceder à contratação da prestação de serviços. 
46

 No âmbito do RJUE. 
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Tabela 5: Operações urbanísticas particulares realizadas na área do PP-VN entre 2009 e 2018 

Operações urbanísticas particulares realizadas na área do PP-VN 

Ano N.º Procº Local Requerente Objeto / Obra Obs. 

2009 35/2009 
Rua António Alves de 

Oliveira nº 1 
CTT- Correios de 

Portugal, S.A. 
Utilização de 

Moradia 

Processo de 
obras anterior ao 

PP-VN 

2010 
AU-UTI 
3/2010 

Rua Jogo da Choca nº 2, 
2ª, 2B e 2C 

José Octávio Raposo 
Medeiros 

Utilização de 
Moradia 

Processo de 
obras anterior ao 

PP-VN 

2011 
LE-EDI 
11/2011 

Rua D. Maria do Rosário, 
nº 3 

António Borges 
Machado 

Construção 
de portão 
acesso ao 

Logradouro 

 

2011 
AU-UTI 
2/2011 

3ª Travessa da Grota do 
Bravo, 9-A 

Maria de Fátima 
Medeiros Almeida 

Utilização de 
Moradia 

Processo de 
obras anterior ao 

PP-VN; Procº 
131/2007 

2012 5/2012 Rua d'Além 
Antecipe- Construção 

e Engenharia, Lda 
Utilização de 

Moradia 

Processo de 
obras anterior ao 

PP-VN; Procº 
73/2007 

2013 
LU-ALL 
3/2013 

Rua das Amoreiras 
Paulo Roberto Pereira 

Soares 

Alteração de 
Loteamento 

Urbano 

 

2014 
OP-OIS 
3/2014 

Grota do Bravo, nº 31 
Adelaide Maria 

Pacheco 
Obra Isenta  

2014 
CP-EDI 
3/2014 

Rua das Amoreiras, Lote 
B-24 

Paulo Roberto Pereira 
Soares 

Construção 
de Moradia 

 

2014 
CP-EDI 
1/2014 

Rua das Amoreiras, Lote 
B-25 

Hélder Borges 
Brandão 

Construção 
de Moradia 

 

2015 
OP-OIS 
25/2015 

3ª Travessa da Grota do 
Bravo, nº 4 

Zulmiro Alberto Cabral 
Costa 

Obra Isenta  

2015 
OP-OIS 
10/2015 

3ª Travessa da Grota do 
Bravo, nº 6 

José Maria Pacheco 
Paiva 

Obra Isenta  

2016 
OP-OIS 
1/2016 

3ª Travessa da Grota do 
Bravo, nº 5 

José Manuel 
Rodrigues Raposo 

Obra Isenta  

2016 
OP-OIS 
28/2016 

Praça da República 
Igreja Matriz de São 

Jorge 
Obra Isenta  

2016 
OP-OIS 
39/2016 

Rua D. Maria do Rosário, 
n.º 7-9 

José Germano Rego 
Sousa 

Obra Isenta  

2017 
AU-UTI 
4/2017 

Rua das Amoreiras n.º4 
Paulo Roberto Pereira 

Soares 
Autorização 
de utilização 

Referente ao 
Proc.º LU-ALL 

3/2013 

2017 
AU-UTI 
9/2017 

Largo do Jogo da Choca 
Paulo Ricardo Paiva 

Medeiros 
Autorização 
de utilização 

Exploração do 
quiosque 

construído pela 
CMN 

2017 
OP-OIS 
28/2017 

Rua António Alves de 
Oliveira, n.º13 

Manuel António 
Furtado Amaral 

Obra Isenta  

2018 
OP-OIS 
3/2018 

Rua da Grota do Bravo, 
n.º27 

Luís Soares do Couto Obra Isenta  
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O Gráfico 1 é representativo da informação contida na Tabela 5, contabilizando os tipos 

de operações urbanísticas realizadas no período entre 2009 e 2018 na área de 

intervenção do PP-VN. Inclui vários tipos de procedimentos tais como autorizações de 

utilização, alteração de loteamento, licenciamento, obras isentas e comunicações prévias. 

 
Gráfico 1: Operações urbanísticas realizadas na área de intervenção do PP-VN entre 2009 e 2018 

Ao analisar o Gráfico 2, que divide por ano as operações urbanísticas referidas na Tabela 

5, percebe-se claramente a reduzida incidência de obras nesta zona da vila. 

 
Gráfico 2: Operações urbanísticas realizadas por ano, entre 2009 e 2018, na área de 

intervenção do PP-VN 

O número reduzido de obras de edificação, por parte dos particulares, associado aos 

confrangimentos financeiros sentidos pela população (devido à "crise" financeira e à falta 

de emprego), resultou num evidente desajustamento entre o planeamento urbano do PP-

VN e as necessidades locais.  

Para melhor compreender melhor a reduzida taxa de execução do PP-VN, os Gráficos 3 e 

4 comparam os edifícios que estavam previstos no PP-VN com aqueles que foram 

efetivamente executados (abrangendo tanto obras públicas como particulares). 
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Gráfico 3: Comparação das obras que estavam previstas no PP-VN com aquelas que foram 

executadas 

 
Gráfico 4: Taxa de execução do PP-VN – edifícios previstos e edifícios executados 

Da análise dos Gráficos 3 e 4 verifica-se que, num total de 92 edifícios propostos pelo PP-

VN, apenas foram executados 3: um deles – a piscina municipal – já estava em curso 

antes da entrada em vigor do plano e a obra não chegou a ser concluída até hoje; os 

outros 2 correspondem a habitações particulares executadas em 2014. Pode-se 

confirmar, desta forma, que a taxa de execução do PP-VN, ao fim de quase 9 anos, é de 

3%, sendo manifestamente reduzida face ao seu potencial. 

Ainda no domínio das obras particulares, se atendermos à realidade ao nível concelhio, 

ao analisar o Gráfico 5 podemos constatar, mais uma vez, a reduzida incidência de obras 
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sujeitas a licenciamento e comunicação prévia na área de intervenção do PP-VN entre 

2009 e 201847.  

 
Gráfico 5: Pedidos de licenciamento e comunicações prévias apresentados no concelho de 

Nordeste entre 2009 e 2018 

No que respeita às iniciativas municipais, houve algum investimento a partir de 2011, no 

âmbito das infraestruturas (arruamentos, passeios, telecomunicações e iluminação 

pública), mas o grau de execução revela-se bastante reduzido face ao que estava previsto 

no plano, confirme já se referiu acima. As obras de maior envergadura, como a "Praça 

dos Sete Ventos", a central de camionagem, o estacionamento público, a Piscina 

Municipal (cuja obra foi iniciada em 2007 mas até à data não foi terminada), o Tribunal, a 

habitação social, os demais arruamentos, etc, não foram executados. 

A Tabela 6, abaixo, identifica as obras municipais executadas dentro da área do PP-VN 

desde 2009 até à presente data: 

                                                           
47

 No que respeita ao ano de 2018, deve ter-se em consideração que o presente relatório apenas analisou o mês de 
janeiro, uma vez que a data de elaboração do documento é do início do mês de fevereiro de 2018. 

40 

22 
25 

19 

27 26 

19 

27 
24 

1 0 0 0 0 0 
2 

0 0 0 0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(jan) 

Pedidos de licenciamento e comunicações prévias: Concelho de Nordeste 

Pedidos de licenciamento e comunicações prévias: Área de intervenção do PPVN 

 Obras municipais 

Conclusão 
da obra 

Objeto / Obra / Local 

2011 

Concurso Público para Execução da Empreitada de Construção das Infraestruturas 
de Requalificação do Centro da Vila de Nordeste – Fase I, no âmbito da Obra de 
Reabilitação e Abertura de Novos Arruamentos na Vila de Nordeste incluindo 
Estacionamento e Estruturas de Apoio 

2011 
Concurso Público para Execução da Empreitada de Construção das Infraestruturas 
Elétricas e Telefónicas de Nordeste, no âmbito da Obra de Abertura e Reabilitação 
de Vias Municipais 2007-2009, incluindo passeio 
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Tabela 6: Obras municipais realizadas na área do PP-VN 

O Gráfico 6 representa as obras municipais mencionadas na Tabela 6, ou seja, as que 

foram realizadas desde 2009 até 2018, por ano, num total de 8 intervenções: 

 
Gráfico 6: Número de obras municipais realizadas entre 2009 e 2018 na área de intervenção 

do PP-VN 

Opinião pública 

Para os efeitos de avaliação do PP-VN, considera-se relevante referir as opiniões que 

foram recolhidas pela CMN em três momentos: 

a) Numa sessão pública realizada a 23/05/2016 para debater o PP-VN; 

b) Na apresentação de sugestões online sobre o PP-VN; 

c) Nos inquéritos realizados em 2016 no âmbito do PIRUS. 

Estas opiniões vieram reforçar o entendimento que a CMN tem tido desde 2014 de que, 

efetivamente, a solução urbana prevista no PP-VN deixou de ser uma viável face à 

realidade atualmente vivida no concelho e, em especial, na Vila de Nordeste. 
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 Obra executada quando da suspensão do PP-VN. 
49

 Obra executada quando da suspensão do PP-VN. 
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Via pública, estacionamento e passeios Infraestruturas elétricas e telefónicas 

Posto de turismo Quiosque 

Muros e vedações 

2011 

Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Construção de Muro de Vedação de 
Terrenos na Zona Circundante às Infraestruturas de Requalificação da Vila de 
Nordeste – Fase 1, no âmbito da Obra de Reabilitação e Abertura de Novos 
Arruamentos na Vila de Nordeste, incluindo Estacionamento e Estruturas de Apoio 

2011 
Ajuste Direto para Empreitada de Execução de Passeios na Vila de Nordeste, no 
âmbito da Obra de Praças, Parques e Jardins  

2013 
Concurso Público para a Empreitada de Requalificação da Grota do Bravo/ Nazaré 
(1.ª Fase); Parque de Estacionamento e Passeios na Nazaré e Amoreiras (2.ª 
Fase); 3.º Beco da Grota do Bravo – Envolvente (3.ª Fase) 

2013 
Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Correção de Acessos, vedações e 
Pinturas, no âmbito da Obra de Requalificação da Grota do Bravo/ Nazaré 

2015 
Ajuste Direto para Execução da Empreitada de Adaptação de um Antigo Armazém a 
Posto de Turismo48  

2017 Administração Direta: construção de um quiosque no Largo do Jogo da Choca49 
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a) Sessão pública de debate sobre o PP-VN  

A CMN, para conhecer melhor as expectativas e opiniões do público sobre o PP-VN, 

promoveu a realização de uma sessão pública de debate, que ocorreu no Centro 

Municipal de Atividades Culturais, no dia 23/05/2016. Apesar do tempo decorrido deste 

então, considera-se relevante referir as principais opiniões e preocupações transmitidas 

pelos munícipes presentes, que apresentaram algumas sugestões significativas quanto às 

prioridades de desenvolvimento da Vila de Nordeste e que se resumem da seguinte 

forma: 

 A área de intervenção do plano não é adequada; 

 Deve inverter-se a tendência de crescimento da vila, apostando no 

desenvolvimento para poente e não para nascente; 

 Os terrenos situados a nascente da Av. El-Rei D. Manuel I devem ser usados para 

usufruto público e turístico e não para habitações particulares; 

 Potenciar as vistas para o mar; 

 Repensar a localização do recinto das grandes "Festas do Nordeste"; 

 Prever locais para desenvolvimento de comércio, restauração e serviços/turismo, 

especialmente no Largo do Jogo da Choca; 

 Ordenar e melhorar a oferta de estacionamento no centro da vila; 

 Promover a reabilitação urbana e a preservação do património edificado; 

 Implementar políticas de fixação de jovens; 

 Prever a edificação de equipamentos: tribunal, capela funerária, novo quartel de 

bombeiros, museu, biblioteca; 

 O planeamento urbano deve ser flexível para se ajustar às dinâmicas locais; 

 Problema: falta de terrenos disponíveis para venda, a custos comportáveis. 

Os tópicos elencados, mais uma vez, levam a concluir sobre a inoperabilidade do PP-VN, 

o qual não está a dar resposta às necessidades e preocupações locais. 

b) Apresentação de sugestões online 

Na mesma ocasião, a CMN disponibilizou também um link no website do município com 

um formulário através do qual os interessados podem apresentar sugestões ou 

comentários relativos ao PP-VN, o qual ainda se mantém disponível em: 

 http://cmnordeste.pt/municipio/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/Formul%C3%A1rio-

de-Recolha-de-Opini%C3%B5es.pdf 

Desde então, apenas uma pessoa apresentou uma sugestão que se resume na Tabela 7: 
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Participações 

Data Nome Objeto  

06/06/2016 Ana Filipa Viegas 
Reserva de local com 40m2, no Largo do Jogo da 
Choca, para comércio de restauração e bebidas 
(venda ambulante) 

Tabela 7: Participações apresentadas online com sugestões sobre o PP-VN 

c) Inquéritos no âmbito do PIRUS 

Considera-se relevante integrar também neste relatório uma súmula das opiniões 

recolhidas no âmbito da elaboração do PIRUS, com o intuito de refletir sobre as 

necessidades de intervenção e projetos prioritários na Vila de Nordeste, abrangendo tanto 

as principais forças vivas locais (stakeholders) como a população residente. De uma 

forma resumida, destaca-se o seguinte: 

 A melhoria das acessibilidades e a dotação de equipamentos e serviços ao dispor 

dos residentes contribuiu para o desenvolvimento do concelho, mas ainda se sente 

um grande desfasamento económico e social em relação aos outros concelhos da 

ilha; 

 A agricultura ainda está na base da economia local, sendo necessário captar 

investimento privado, fomentar o empreendedorismo e diversificar a oferta de 

comércio, restauração, turismo e outros serviços; 

 Apostar no desenvolvimento da economia através do fomento à atividade turística 

como potencial de geração de riqueza e emprego (p/ex: turismo cultural, artesanato 

e produtos locais); 

 Promover a oferta de produtos e experiências diferenciadas; 

 Desertificação associada à falta de emprego e à falta de oportunidades, 

principalmente para a população jovem; 

 Regenerar e valorizar o "centro histórico", os espaços públicos e o património 

cultural e edificado; 

 Espaços públicos que carecem de requalificação prioritária: envolvente à Ponte dos 

Sete Arcos, jardim do Coreto, Largo do Jogo da Choca, mercado municipal, 

complexo de piscinas cobertas e zona balnear da Foz da Ribeira;  

 Fomentar o crescimento económico através da reabilitação e expansão do parque 

industrial; 
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 Colmatar lacunas no que respeita à conservação do edificado, iluminação pública e 

mobiliário urbano, sinalética, informação turística e zonas para a prática de 

exercício físico; 

 Melhorar a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, conservar 

passeios e vias; 

 Fomentar o desenvolvimento do comércio tradicional e a qualidade da restauração; 

 Apoiar novas empresas e jovens empreendedores (criação de riqueza, emprego e 

fixação de população). 

Inoperabilidade do PP-VN 

Apesar de todos os esforços desenvolvidos pela CMN no sentido de elaborar um plano de 

pormenor que fosse ao encontro das expectativas e pretensões da população local, o PP-

VN acabou por ter um grau de execução muito reduzido face às suas potencialidades, tal 

como acima mencionado. 

Passados mais de 13 anos desde os trabalhos iniciais que levaram à elaboração do PP-

VN, a realidade social e económica do Nordeste mudou significativamente, tanto no que 

diz respeito à iniciativa pública (decorrente da atual situação financeira da CMN, 

condicionada ao PAEL50), como no âmbito das iniciativas privadas (devido às elevadas 

taxas de desemprego e às carências económicas da população). 

Por um lado, no que respeita à iniciativa privada, têm sido desenvolvidos poucos 

projetos/obras para concretizar o planeamento urbano previsto no PP-VN, conforme já foi 

acima referido (apenas foram construídas 2 moradias unifamiliares entre 2009 e 2018).  

Sendo verdade que as condições financeiras no Nordeste não têm sido favoráveis ao 

investimento, também se verifica que, dos poucos investimentos realizados no concelho, 

apenas uma quantidade reduzida incide na Vila de Nordeste e, menos ainda na área de 

intervenção do plano. Inclusivamente houve alguns interessados em edificar na Vila de 

Nordeste (nas áreas da restauração, comércio a retalho, panificação/pastelaria, indústria, 

etc) que não avançaram com as suas pretensões alegando dois motivos: 

a) Escasso número de imóveis disponíveis para venda (os poucos que estão 

disponíveis têm preços incomportáveis); 

b) Condicionalismos urbanísticos impostos pelo PP-VN.  

Por outro lado, conjugando a frágil situação económico-financeira que a CMN enfrenta, 

com as carências de equipamentos que se verificam na Vila de Nordeste, não 

esquecendo as alterações nas dinâmicas turísticas no concelho e os novos estudos e 

                                                           
50

 PAEL: Plano de Apoio à Economia Local 
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investimentos que se pretendem desenvolver na sede de concelho, apercebemo-nos que 

o planeamento urbano previsto no PP-VN está desajustado e já não corresponde às 

pretensões locais, tornando-se inoperável. 

É especialmente relevante a impossibilidade financeira de levar a cabo, a médio/longo 

prazo, a principal obra sobre a qual assenta a solução urbana do PP-VN: a "Praça dos 

Sete Ventos" (onde se inclui a execução de obras como uma praça pública, serviços e 

equipamentos de uso público, central de telecomunicações, abrigo para transportes 

rodoviários coletivos, parque de estacionamento subterrâneo, acesso vertical 

mecanizado, tribunal, etc), não se prevendo que, num período temporal de mais de 15 

anos, possa vir a ser realizado um empreendimento desta ordem de grandeza.  

Acresce que uma parte significativa da área de intervenção do plano está vinculada à 

configuração da "Praça dos Sete Ventos" (incluindo edifícios e arruamentos), tornando-se 

impeditiva para propostas alternativas que se pretendam desenvolver a curto/médio 

prazo, tais como: intervenções e reabilitação em edificações existentes (algumas das 

quais seriam demolidas no âmbito do PP-VN51), construção de equipamentos de 

utilização pública, promoção do comércio e serviços, desenvolvimento turístico, 

reabilitação urbana, etc.  

Considera-se ainda que o PP-VN não potencia suficientemente o desenvolvimento da 

reabilitação urbana, a preservação do património imóvel52, o turismo, a restauração, o 

comércio e os serviços, áreas estas que se consideram fulcrais para o desenvolvimento 

sustentável da Vila de Nordeste.  

Por todos estes motivos, urge repensar a estratégia de desenvolvimento desta zona 

central da Vila de Nordeste, promovendo áreas para o estabelecimento de superfícies 

comerciais e restauração, prevendo zonas de lazer e dedicadas ao usufruto turístico (por 

exemplo, com a criação de uma ciclovia) e estabelecendo regras urbanísticas que 

incentivem a reabilitação urbana e a preservação do património imóvel do concelho. 

A elaboração do PIRUS, datada de 2016, revela algumas potencialidades que a Vila de 

Nordeste apresenta no âmbito da reabilitação urbana, sendo inclusivamente intenção do 

Município proceder à elaboração de Áreas de Reabilitação Urbana e Operações de 

Reabilitação Urbana, uma delas na Vila de Nordeste. 

                                                           
51

 Como é o caso do edifício onde atualmente está instalado o Posto de Turismo e o forno de cal da Rua d'Além. Estas, 
para além de serem peças arquitetónicas de grande interesse etnográfico, constituem exemplares relevantes do ponto 
de vista patrimonial e que devem ser preservados como representativos da memória coletiva do Nordeste. 
52

 Pois está prevista a demolição de alguns imóveis relevantes como o forno de cal da Rua d'Além e o edifício onde 
atualmente é o Posto de Turismo. 
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Face ao exposto, é urgente ponderar/refletir sobre as prioridades de investimento na sede 

de concelho e adotar um modelo de planeamento urbano sustentável, adequado à escala 

do lugar e à capacidade financeira do município. 

Conclui-se, assim, que: 

1) O PP-VN não conseguiu atingir os objetivos a que inicialmente se propunha;  

2) Os objetivos iniciais que levaram à elaboração do PP-VN deixaram de ser 

preponderantes face à atual realidade económica e social que se vive no concelho; 

3) O PP-VN, na qualidade de plano vinculativo, após 9 anos da entrada em vigor, não 

levou a desenvolvimentos urbanísticos significativos, resultando na estagnação urbana 

desta área da Vila de Nordeste; 

4) O plano está atualmente desajustado à evolução das condições económicas, sociais, 

culturais e ambientais/urbanas subjacentes à sua elaboração; 

5) Após quase 9 anos desde a entrada em vigor, o plano apresenta um nível de execução 

muito baixo face ao número de edifícios que estava previsto (taxa de execução na 

ordem dos 3%); 

6) O PP-VN não está a responder aos novos desafios nem às atuais necessidades de 

desenvolvimento sustentável da Vila de Nordeste; 

7) Não é desejável a demolição de imóveis reconhecidos como de interesse arquitetónico 

e patrimonial, devendo incentivar-se a sua preservação e usufruto público; 

8) É necessário conciliar as novas estratégias de desenvolvimento urbano da vila com o 

correto dimensionamento dos espaços públicos e da dotação dos equipamentos 

efetivamente necessários; 

9) A vigência do PP-VN torna-se restritiva à adoção de estratégias de desenvolvimento da 

Vila de Nordeste na sua globalidade, pois a área de intervenção incide apenas em 

16ha da sede de concelho. 

IIXX..  SSoobbrree  aa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  rreevvooggaaççããoo  ddoo  PPPP--VVNN  

No seguimento do exposto no capítulo anterior, a Revogação do PP-VN e dos 

procedimentos conexos vislumbra-se como uma solução que permitirá repensar e 

redefinir as prioridades de atuação na Vila de Nordeste como um todo. 

É importante frisar que a eventual revogação do PP-VN não resultará em quaisquer 

vazios legais, uma vez que na área territorial abrangida permanecerá em vigor o PDM de 

Nordeste e o POOC da Costa Sul da Ilha de São Miguel. 



Relatório de Execução e Avaliação do Plano de Pormenor de uma área da Vila de Nordeste, 2018 

Página 56 de 65 

Deve ainda ter-se em consideração o facto de a área de intervenção do PP-VN estar 

integrada na área delimitada pelo PIRUS e que, por imposição das disposições referentes 

à reabilitação urbana, será brevemente abrangida por uma Área de Reabilitação Urbana 

(ARU) que o município pretende desenvolver para a Vila de Nordeste. Esta ARU será 

desenvolvida através de uma Operação de Reabilitação Urbana em sede de instrumento 

próprio, tornando-se desnecessário e redundante a existência do PP-VN nesta zona, o 

que acabaria por atrasar substancialmente a dinâmica prevista para a ARU. 

Enquadramento legal da revogação do PP-VN 

A Lei de Bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo (LBPPSOTU53) determina no artigo 50.º que os planos territoriais (onde se 

inclui o PP-VN) podem ser revogados “em razão da evolução ou reponderação das 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais subjacentes à sua elaboração, com 

fundamento em relatório de avaliação a elaborar nos termos estabelecidos na lei”. 

O n.º4 do artigo 57.º da LBPPSOTU refere que a revogação dos planos territoriais se 

fundamenta no respetivo relatório de execução, que se consubstancia no presente 

documento. 

O Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que desenvolve as bases da política de solos, 

de ordenamento do território e de urbanismo, já prevê, no n.º1 do artigo 115º que os 

planos territoriais podem ser objeto de revogação, a qual é concretizada no artigo 127º 

do mesmo diploma onde é referido que os planos territoriais “podem ser objeto de 

revogação sempre que a avaliação da evolução das condições ambientais, económicas, 

sociais e culturais assim o determine”, devendo seguir-se, com as devidas adaptações, os 

procedimentos estabelecidos para a aprovação e publicação. Refere ainda a alínea a) do 

n.º3 do artigo 141º do mesmo Decreto-Lei que as medidas preventivas deixam de vigorar 

quando forem revogadas. 

Acresce referir que, apesar de o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

estar adaptado à Região Autónoma dos Açores através do Decreto Legislativo Regional 

n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, é entendimento da DROAP54 e da DRA55 que o regime 

nacional tem aplicabilidade parcial na RAA.  

                                                           
53

 LBPPSOTU: Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo: Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto. 
54

 Conforme se lê na Circular n.º 29/2016, de 08/07/2016. 
55

 Tal como referido no ofício Ref.ª SAI/DRA/2018/257, de 22/01/2018. 
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A DRA entende que é possível enquadrar a revogação do PP-VN no disposto no artigo 

50.º da LBPPSOTU, desde que seja previamente elaborado um relatório de 

execução/avaliação do PP-VN que fundamente a necessidade de revogar o plano56. 

O referido relatório consubstancia-se no presente documento, considerando-se 

fundamentada a necessidade de revogar o PP-VN pelos motivos já expostos. 

Procedimento de Revogação do PP-VN  

Atendendo às disposições da LBPPSOTU, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e 

do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, caso se proceda à 

revogação do PP-Vila de Nordeste, deve atender-se aos seguintes passos: 

NN..ºº AAççããoo 
DDaattaa  oouu  

ppoonnttoo  ddee  

ssiittuuaaççããoo 

1 
A CMN solicita parecer à DRA sobre o enquadramento legal da revogação 
do PP-VN 

03/01/2018 

2 
Emissão de parecer favorável da DRA57: é possível proceder à revogação 
do PP-VN desde que previamente fundamentada em relatório de 
execução/avaliação 

22/01/2018 

3 
Despacho do Sr. Presidente da C.M. a determinar a elaboração do 
Relatório de Execução/Avaliação do PP-VN 

26/01/2018 

4 
Elaboração do Relatório de Execução/Avaliação do PP-Vila de Nordeste, 
que fundamenta a necessidade de proceder à revogação do PP-VN  

07/02/2018 

5 
O Relatório de Execução/Avaliação do PP-VN vai à Reunião de CMN, que 
concorda com os conteúdos/conclusões e delibera no sentido de submeter 
o relatório à apreciação da Dir. Reg. do Ambiente  

 

6 
O Relatório de Execução/Avaliação do PP-VN é enviado à Dir. Reg. do 
Ambiente para emissão de parecer 

 

7 
A DRA emite parecer sobre o Relatório de Execução/Avaliação do PP-VN 
e remete-o para a CMN 

 

8 
Proceder às retificações que se verifiquem necessárias no seguimento do 
parecer emitido pela DRA 

 

9 
Remeter o Relatório de Execução/Avaliação do PP-VN à reunião de CMN, 
juntamente com o parecer da DRA  

 

10 
A CMN delibera sobre o conteúdo do Relatório de Execução/Avaliação do 
PP-VN e do Parecer da DRA, remetendo para a AMN para efeitos de 
revogação do PP-VN 

 

11 Aprovação da revogação do PP-VN pela AMN  

12 
Publicação da revogação no Jornal Oficial, Diário da República, SNIG e 
SRIT 

 

13 
Publicitação do Relatório de Execução/Avaliação do PP-Vila de Nordeste e 
dos avisos de revogação do PP-VN no Website da CMN 

 

14 Dar conhecimento da Revogação do PP-VN à DRA e à DROAP  

15 
Entrada em vigor da revogação: no dia seguinte à Publicação em Diário da 
República  

 

Tabela 8: Procedimentos para a revogação do PP-Vila de Nordeste 

                                                           
56

 Cfr. ofício emitido pela DRA com a Ref.ª SAI/DRA/2018/257, de 22/01/2018. 
57

 Cfr. ofício emitido pela DRA com a Ref.ª SAI/DRA/2018/257, de 22/01/2018. 
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Elementos a revogar  

Caso se opte pela revogação do PP-VN, esta deve incidir nos seguintes elementos:  

a) PP-Vila de Nordeste – Aviso n.º 14129/2009, de 10 de agosto, publicado na 2.ª 

Série do Diário da República; 

b) Suspensão do PP-VN, medidas preventivas e respetiva prorrogação: 

 Aviso n.º 3825/2015, de 10 de abril – 2ª Série do Diário da República 

 Aviso n.º 26/2015, de 16 de março – Jornal Oficial 

 Aviso n.º 17/2017, de 12 de abril – Jornal Oficial 

c) Deliberação da CMN datada de 21/09/2016 referente à revisão do PP-VN e 

respetivo procedimento iniciado tendente à revisão do plano; 

d) Constituição da Comissão de Acompanhamento para a Revisão do PP-VN – 

Despacho n.º 825/2017, de 21 de abril (Secretaria Regional da Energia, Ambiente 

e Turismo) – Jornal Oficial. 

 

Deve ainda retirar-se do Website da CMN os seguintes elementos referentes ao PP-VN: 
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XX..  RReefflleexxõõeess  ppaarraa  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  uurrbbaannoo  ddaa  VViillaa  ddee  

NNoorrddeessttee    

Independentemente de se concretizar (ou não) a opção de revogar o PP-VN, considera-se 

relevante fazer uma breve reflexão sobre o futuro do desenvolvimento urbano da Vila de 

Nordeste, tecendo-se de seguida algumas considerações e orientações que se entendem 

como preponderantes para assegurar um crescimento urbano e sustentável da vila: 

− Implementar instrumentos ordenadores que promovam uma harmoniosa articulação 

entre os espaços consolidados e as áreas de expansão urbana; 

− Adoção de regulamentação adequada à preservação e reabilitação de imóveis com 

qualidade arquitetónica e relevância histórica e patrimonial; 

− Consolidação da frente de rua composta pela Rua António Alves Oliveira e Rua P.e 

José Pacheco Monte; 

− Promover a reabilitação urbana dos imóveis existentes, apostando na preservação 

dos fatores identitários da arquitetura tradicional do Nordeste, de modo salvaguardar a 

imagem urbana da vila como elemento qualificador da paisagem e do urbanismo local, 

em oposição à criação de novos edifícios e espaços desarticulados do conjunto; 

− Melhorar as condições de habitabilidade nos edifícios mais antigos; 

− Ordenar os espaços públicos; 

− Disponibilizar mais áreas para comércio e serviços, especialmente de complemento 

e apoio ao Turismo; 

− Potenciar a restauração, o comércio tradicional e os produtos locais como atrativos 

turísticos; 

− Repensar a localização e ponderar a escolha de um novo local para o recinto das 

Festas do Nordeste; 

− Melhorar as condições de abastecimento e distribuição de água potável, que ainda 

apresenta várias carências, nomeadamente no que respeita à qualidade e limpeza 

da água (saúde pública); 

− Regularizar a rede de águas residuais na Grota dos Pelames, de montante para 

jusante (saúde pública); 

− Remodelar, reordenar e ampliar o Mercado Municipal e o Parque Industrial; 

− Reabilitar as áreas da Vila de Nordeste que se encontram mais degradadas e que 

carecem de uma solução integrada e coesa; 

− Reabilitar os espaços públicos e implementar medidas que ajudem a melhorar as 

condições de acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada; 
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− Prever um novo local para a instalação de um posto de abastecimento de 

combustível58; 

− Promover o crescimento urbano sustentável das zonas de expansão, 

regulamentando essas áreas no sentido de garantir o bom ordenamento dos 

espaços e uma coesão com a imagem urbana da vila; 

− Desenvolver práticas de urbanismo sustentável, promovendo o desporto, o lazer e o 

usufruto dos espaços púbicos; 

− Implementar soluções que permitam a prática de hábitos de vida saudáveis, como 

por exemplo uma ciclovia; 

− Atender às atuais condições económicas, sociais, culturais e ambientais vividas no 

Nordeste; 

− Analisar o meio empresarial e a situação económica de modo a fomentar a 

competitividade sustentável; 

− Inverter a tendência de crescimento da vila, apostando no desenvolvimento para 

poente e não para nascente; 

− Ordenar e melhorar as condições de estacionamento público e de dotação de 

passeios na área de intervenção; 

− Adotar medidas de incentivo à criação de mais e melhor oferta de alojamento turístico; 

− Utilizar os terrenos situados a nascente da Av. El-Rei D. Manuel I para usufruto 

público e turístico, potenciando as vistas para o mar; 

− Prever áreas de desenvolvimento turístico na Vila de Nordeste; 

− Prever locais para desenvolvimento de comércio, restauração e serviços/turismo, 

especialmente no Largo do Jogo da Choca; 

− Ordenar e melhorar a oferta de estacionamento no centro da vila; 

− Promover a reabilitação urbana e a preservação do património edificado; 

− Implementar políticas que incentivem a fixação de jovens e a criação de emprego; 

− Relocalizar a biblioteca na Vila de Nordeste; 

− Prever a edificação de equipamentos: capela funerária, museu, biblioteca;  

− Implementar medidas que dinamizem a criação de roteiros turísticos e 

culturais/patrimoniais; 

− Informar, formar e educar no que respeita à preservação do património histórico, 

cultural, etnográfico e arquitetónico do concelho; 

                                                           
58

 Pois aquele que existe na Estrada Regional da Tronqueira (ao Poceirão) encontra-se junto a um estabelecimento 
escolar, o que acarreta riscos que importa colmatar com urgência. 
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− Promover a divulgação do Nordeste como destino de turismo rural e de natureza, 

incluindo serviços de apoio ao turista; 

− Articular e esclarecer com a Dir. Reg. Turismo a possibilidade de instalação de 

empreendimentos de turismo em espaço rural (TER) e de turismo de habitação (TH) 

na Vila de Nordeste, pois essa entidade tem entendido que os TER e TH não podem 

desenvolver-se na Vila de Nordeste; 

− Regulamentar a oferta de Alojamento Local, no sentido de garantir a qualidade 

superior dos serviços prestados nestes estabelecimentos, associando-se à 

reabilitação urbana; 

− Divulgar e promover o Posto de Turismo de Nordeste e o artesanato local; 

− Incentivar a prática de venda ambulante, nomeadamente no âmbito do artesanato e 

dos produtos locais; 

− Promover locais de lazer associados à restauração (p/ex: esplanadas); 

− Ponderar sobre a regulamentação das exigências de certificação energética em 

edifícios antigos, no âmbito da reabilitação urbana; 

− Apoiar a inovação, o empreendedorismo e a criação de postos de trabalho; 

− Rever os sentidos de trânsito e as interceções das vias e caminhos municipais com 

a estrada regional; 

− Implementar medidas preventivas em matéria de proteção civil e de segurança 

contra incêndios em edifícios antigos, incluindo medidas de autoproteção; 

− Melhorar as condições de entrada/saída da Vila de Nordeste em caso de catástrofe, 

pensando em alternativas de travessia da Ribeira do Guilherme, a montante e a 

jusante das pontes da Estrada Regional; 

− Criar um instrumento de ordenamento do vale da Ribeira do Guilherme (desde o 

trilho do Forno de Cal até à foz) promotor de um planeamento integrado, visando 

não só a sustentabilidade local como também o desenvolvimento de sinergias que 

potenciem o desenvolvimento do turismo e do comércio local e incrementem o 

número de entidades a atuar nas áreas do ambiente e da cultura (sendo esta uma 

medida que visa também combater o desemprego); 

− Criar condições para o desenvolvimento e qualificação do espaço rural através da 

aposta na promoção do turismo e na criação de parcerias que permitam afirmar o 

turismo, a cultura e as atividades de recreio e lazer como setores fundamentais para 

o desenvolvimento sustentável do Nordeste. 
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XXII..  CCoonncclluussããoo  

O PP-VN entrou em vigor em 2009 mas, até à data, apresenta um nível de execução 

muito baixo, tanto no que respeita às obras públicas como nas obras particulares. 

Apesar dos esforços da CMN para elaborar um plano de pormenor que fosse ao encontro 

das expectativas e pretensões da população local, o PP-VN acabou por ter um grau de 

execução muito reduzido (na ordem dos 3%) face às suas potencialidades, encontrando-

se há alguns anos desajustado à evolução das condições subjacentes à sua elaboração. 

O PP-VN foi suspenso em 2015 pois já nessa altura se verificou que as soluções 

urbanísticas propostas não eram passíveis de concretizar devido à situação económico-

financeira do município e, por outro lado, o investimento privado também não se reviu na 

proposta do plano (devido às elevadas taxas de desemprego e às carências económicas 

da população). 

Deve ainda frisar-se que a solução urbanística do PP-VN não potencia suficientemente o 

desenvolvimento da reabilitação urbana, a preservação do património imóvel, o turismo, a 

restauração, o comércio e os serviços, áreas estas que se consideram fulcrais para o 

desenvolvimento sustentável da Vila de Nordeste.  

No âmbito da reabilitação urbana, em 2016 a CMN elaborou o PIRUS da Vila de Nordeste 

e pretende ainda proceder à delimitação de uma ARU, que será desenvolvida através de 

uma ORU em sede de instrumento próprio, tornando-se desnecessário e redundante a 

existência do PP-VN nesta zona, o que acabaria por atrasar substancialmente a dinâmica 

prevista para a ARU. 

Assim, uma vez que a LBPPSOTU criou a possibilidade de revogar os planos territoriais, 

tais como o PP-VN, considera-se que a revogação do plano poderá constituir-se como 

uma boa oportunidade para repensar e redefinir as prioridades de atuação na Vila de 

Nordeste como um todo, devendo ter-se em consideração os fatores preponderantes 

referidos no capítulo anterior. 

Conclui-se, assim, que o PP-VN está desajustado à evolução das condições económicas, 

sociais, culturais e ambientais/urbanas subjacentes à elaboração do plano, considerando-

se que não dá resposta às atuais necessidades de desenvolvimento sustentável da Vila 

de Nordeste, pelo que – salvo melhor opinião – poderá ser alvo de revogação integral, 

incidindo esta revogação nos seguintes elementos:  

a) PP-Vila de Nordeste – Aviso n.º 14129/2009, de 10 de agosto, publicado na 2.ª Série 

do Diário da República; 

b) Suspensão do PP-VN, medidas preventivas e respetiva prorrogação: 
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 Aviso n.º 3825/2015, de 10 de abril – 2ª Série do Diário da República 

 Aviso n.º 26/2015, de 16 de março – Jornal Oficial 

 Aviso n.º 17/2017, de 12 de abril – Jornal Oficial 

c) Deliberação da CMN datada de 21/09/2016 referente à revisão do PP-VN e 

respetivo procedimento iniciado tendente à revisão do plano; 

d) Constituição da Comissão de Acompanhamento para a Revisão do PP-VN – 

Despacho n.º 825/2017, de 21 de abril (Secretaria Regional da Energia, Ambiente e 

Turismo) – Jornal Oficial. 
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LLiissttaa  ddee  ssiiggllaass  ee  aaccrróónniimmooss  

 AMN: Assembleia Municipal de Nordeste 

 CA ou CA-R/PP-VN: Comissão de Acompanhamento da Revisão do PP-VN 

 DRA: Direção Regional do Ambiente 

 DROAP: Direção Regional Organização e Administração Pública 

 IGT: Instrumento de Gestão Territorial 

 IPIA: Inventário do Património Imóvel dos Açores 

 LBPPSOTU: Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo – Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 

74/2017, de 16 de agosto 

 PDM ou PDMN – Plano Diretor Municipal de Nordeste: Aviso n.º 1724/2013, de 4 de fevereiro 

 PIRUS: Plano Integrado de Regeneração Urbana Sustentável 

 PMEPCN: Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nordeste  

 PMOT: Plano Municipal de Ordenamento do Território 

 PNI: Parque Natural de Ilha 

 POOC: Plano de Ordenamento da Orla Costeira da Costa Sul da Ilha de São Miguel 

 PP-VN ou PPVN: Plano de Pormenor de uma Área da Vila de Nordeste  

 RAA: Região Autónoma dos Açores 

 RJUE: Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação: RJUE: Dec.-Lei n.º 555/99, de 

16/dez, alterado e republicado por: DL n.º26/2010, de 30/mar; Lei n.º28/2010, de 2/set; 

DL n.º 266-B/2012, de 31/dez; DL n.º120/2013, de 21/ago; DL 136/2014, de 9/set; DL 

214-G/2015, de 2/out; Lei n.º79/2017, de 18/ago 

 RJIGT: Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – novo diploma 

nacional: Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio 

 RJIGT-A: Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial da RAA – diploma 

regional: Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto 

 R/PP-VN: Revisão do PP-Vila de Nordeste 

  

http://cm-lajesdopico.pt/noticias/economia/987-plano-integrado-de-regeneracao-urbana-sustentavel-das-lajes-do-pico-pirus
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