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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1º - Âmbito territorial  

 

1- O Plano Director Municipal de Guimarães, designado no presente Regulamento como PDM, é aplicável ao 

território do concelho de Guimarães cujos limites se encontram definidos na Carta Administrativa Oficial de 

Portugal (2010, V. 0). 

 

2- O presente instrumento de planeamento e gestão territorial visa reger a ocupação, transformação e o uso do 

solo do concelho de Guimarães para além de outras disposições regulamentares e condicionantes expressas na 

legislação em vigor aplicável. 

 

3- Este instrumento pressupõe a definição da estratégia e modelo de desenvolvimento territorial para o solo 

concelhio, identificando e caracterizando objectivos e acções de desenvolvimento municipal e integração 

regional para o período de vigência do Plano em causa, em função da prossecução da construção de um 

ambiente urbano e natural qualificado. 

 

Artigo 2º - Objectivos e estratégia  

 

1- O PDM estabelece o princípio da defesa e salvaguarda dos Patrimónios Edificado, Cultural e Natural do 

Concelho, em função da continuidade e desenvolvimento das actividades económicas e a estruturação social, 

patente na organização urbana e rural de forma racional e ambientalmente sustentável. 

 

2- São objectivos do Plano: 

 

a) Nuclearização e qualificação dos aglomerados urbanos: 

i. Consolidação, densificação e expansão do aglomerado central do Município, apostando na 

continuidade das políticas de defesa do Património no espaço intra-muros, agora expandido fora de 

muralhas na área de intervenção do projecto Campurbis, fechando o ciclo de reabilitação da cidade 

histórica. De igual forma, pretende-se a melhor relação entre as áreas urbana e periurbana 

estendendo a cidade a poente, integrando a área urbana de Pevidém e a futura Plataforma Logística 
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de Silvares, potenciando a Veiga de Creixomil como parque urbano de cariz rural, cumprindo 

simultaneamente o papel de descompressor e aglutinador dos novos acontecimentos urbanísticos. 

ii. Consolidação das vilas como estruturas urbanas qualificadas intermédias, primeiras âncoras de 

estruturação do tecido difuso tirando partido das especializações locais e aumentando o nível geral da 

qualidade funcional e formal da vida local, potenciando o desempenho das instituições sociais 

(públicas, associativas, privadas) e diversificando a prestação de comércio, serviços, cultura e lazer. 

iii. Consolidação e requalificação dos centros das freguesias, valorizando as suas potencialidades 

espaciais, sociais e culturais específicas (re)criando, o espaço simbólico do social, do colectivo, da 

representatividade e direito de cidadania. 

iv. Clarificação dos usos de solo e controlo do crescimento de áreas excêntricas aos aglomerados 

urbanos que revelam condições precárias ao nível da acessibilidade, salubridade, inserção 

paisagística e/ou salvaguarda de elementos biofísicos e patrimoniais; 

b) Valorização ambiental e paisagística do território promovendo a sua estabilidade física e sustentabilidade 

ecológica, através da aplicação da Estrutura Ecológica Municipal, interligando os valores ambientais e culturais, 

identificando unidades da paisagem marcantes no território, com vista à integração dos sistemas garantindo a 

sua continuidade e o funcionamento entre eles. 

c) Rentabilização das infra-estruturas públicas de suporte à urbanização (água, saneamento, electricidade, …) e 

reforço da mobilidade, assegurando uma acessibilidade eficaz e equilibrada e promovendo outras formas de 

circulação intra e extra Concelhia; 

d) Reforço da competitividade económica do concelho, induzindo diversidade económica, optimizando e 

qualificando áreas de actividades (sector primário, secundário, terciário/logístico), potenciando novos 

equipamentos e investimentos em infra-estruturas. Neste aspecto, reveste-se de fulcral importância a 

reabilitação do sector produtivo que irá passar, inevitavelmente, pela racionalização das mobilidades e do 

consumo energético, pela qualificação das áreas empresariais, pela reorganização e valorização de parques 

industriais multifuncionais e actualizados.  

e) Conservação e valorização do património cultural edificado, num contexto de enquadramento com as 

restantes premissas e objectivos patentes na revisão do PDM. 
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Artigo 3º - Composição do PDM 

 

1- O Plano é composto por: 

a) Regulamento e anexos 

b) Planta de Ordenamento, desdobrada em:  

i. Qualificação do Solo;  

ii. Património Edificado e Arqueológico;  

iii. Hierarquia Viária;  

iv. Programação e Execução (categorias operativas);  

v. Zonamento da sensibilidade ao ruído 

c) Planta de Condicionantes, com as seguintes cartas anexas:  

i. Áreas de sobreexposição ao ruído;  

ii. Povoamentos florestais percorridos por incêndios;  

iii. Carta de perigosidade de incêndios;  

 

2- O mesmo Plano é acompanhado por: 

a) Relatório descritivo da estratégia, objectivos e opções do Plano; 

b) Programa de Execução e plano de financiamento; ; 

c) Relatório e Carta de Compromissos, identificando as operações urbanísticas juridicamente protegidas; 

d) Planta da reserva agrícola nacional;  

e) Planta da reserva ecológica nacional;  

f) Planta dos Espaços florestais; 

g) Planta da Estrutura Ecológica Municipal;  

h) Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) 

i) Planta do Património Cultural Edificado; 

j) Planta Complementar do Património Arqueológico; 

l) Mapa de Ruído;  

m) Carta Educativa; 

n) Elementos e Estudos de Caracterização e Fundamentação, compreendendo: 

i. Planta de Enquadramento Regional;  

ii. Planta da Situação Existente;  
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iii. Estudos de caracterização territorial municipal: 

a) Demografia, economia e povoamento: 

1. Carta de equipamentos de utilização colectiva existentes; 

2. Carta da hierarquização dos equipamentos; 

3. Carta da dinâmica das actividades produtivas; 

4. Carta da dinâmica urbana; 

5. Carta da estrutura do povoamento 

b) Cartas de caracterização biofísica: 

1. Hipsometria; 

2. Declives; 

3. Exposições; 

4. Relevo sombreado; 

5. Festos e talvegues; 

6. Zonas inundáveis;  

iv. Planta da rede viária; 

v. Planta de infra-estruturas existentes; 

vi. Relatório ambiental; 

vii. Programação de execução do plano; 

viii. Relatório da participação pública verificada em sede de “discussão pública” e respectiva explicitação 

da sua ponderação; 

ix. Acta da conferência de serviços final; 

x. Síntese do Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROFBM) para o concelho de Guimarães; 

xi. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI); 

o) Relatório de ponderação dos resultados da auscultação pública e participações recebidas;  

p) Ficha de dados estatísticos.  

 

Artigo 4º - Instrumentos de gestão territorial a observar 

 

1- O Plano possui a natureza jurídica de um regulamento administrativo pelo que todas as disposições 

constantes no presente documento vinculam e condicionam de forma obrigatória todas as entidades, públicas e 

privadas, e agentes que participam na ocupação, uso e transformação do solo municipal. 
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2- Exceptua-se do disposto no número anterior o disposto no PROFBM e no PMDFCI que fazem parte integrante 

deste PDM. 

 

3- Aplica-se ainda o disposto na demais legislação, bem como nos regulamentos municipais vigentes.  

 

Artigo 5º - Definições 

 

1- Para efeitos do presente Regulamento, e tendo em vista a uniformização do vocabulário urbanístico, entende-

se por: 

a) “Aglomerado urbano” - Todas as classes de uso do solo urbano conformadas e/ou consolidadas;  

b) “Área bruta de construção” - Soma das áreas de todos os pisos da edificação, acima e abaixo do solo, 

medidas pelo extradorso das paredes exteriores, excluindo-se sótãos sem pé-direito regulamentar, instalações 

técnicas, galerias exteriores de uso público, terraços visitáveis e corpos salientes com profundidade inferior a  

um metro e meio (1.50 m) e não encerrados (de utilização exterior);  

c) “Área de consolidação urbana” - Área cujo tecido urbano se encontra equipado com infra-estruturas 

habilitantes e predominantemente edificado e consolidado no que respeita às tipologias de edificação, usos e 

elementos de caracterização e valorização ambiental; 

d) “Área de expansão urbana” - Áreas previstas no presente plano como zonas de construção no espaço urbano 

que, pela sua dimensão e características, constituem áreas privilegiadas ao crescimento urbano, suportadas/a 

suportar por vias habilitantes e espaços verdes existentes ou programados e a infra-estruturar em função do seu 

programado crescimento; 

e) “Área de impermeabilização de solo” - Área resultante da soma da área de implantação de todas as 

construções existentes no terreno e a área dos solos pavimentados com materiais impermeáveis;  

f) “Área de implantação” - Área resultante da projecção horizontal da construção delimitada pelo piso de maior 

área, incluindo-se alpendres e anexos e excluindo-se áreas técnicas e corpos salientes com profundidade 

inferior a um metro e meio  (1.50m) e não encerrados (de utilização exterior);  

g) “Área de implantação do edifício” - A área de implantação de um edifício é a área de solo ocupada pelo 

edifício. Corresponde à área do solo contido no interior de um polígono fechado que compreende: 

i. O perímetro exterior do contacto do edifício com o solo; 

ii. O perímetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave. 
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h) “Arruamento” - Via de circulação, pública ou privada, podendo ser qualificada como automóvel, ciclável, e 

pedonal ou mista. Inclui a faixa de rodagem, baías de estacionamento, passeios, bermas, separadores ou áreas 

ajardinadas ao longo das faixas de rodagem;  

i) “Código de boas práticas da Estrutura Ecológica Municipal” – Conjunto de regras sem carácter vinculativo, 

relativo à fixação de recomendações técnicas no âmbito da concretização das operações urbanísticas, tendo em 

conta a situação concreta, com vista a um ordenamento sustentável, com participação activa do poder local e 

dos munícipes;  

j) “Cluster” – Concentração ou aglomeração intencional, ponderada e planeada de determinadas funções 

visando, essencialmente, optimizar e potenciar os mecanismos logísticos e produtivos pela proximidade e 

complementaridades estabelecidas entre agentes. 

l) “Colmatação” - Parcela ladeado por terrenos já sujeitos a operações urbanísticas de edificação ou 

urbanização, ou por terreno sujeito ao licenciamento de construção e caminho público;  

m) Construção precária – Toda a construção de carácter não definitivo cuja estrutura e sistema de infra-

estruturas, não corresponde às premissas regulamentares exigíveis para as demais construções.  

n) Contiguidade a uma zona de construção – Situação em que um determinado prédio possui um dos seus 

limites adjacente, e comum, em toda a sua extensão ou parcialmente (nunca inferior a vinte metros - 20 m - de 

extensão) a uma zona de construção, não devendo existir qualquer hiato entre o mesmo limite e a referida zona;  

o) “Edificação principal” - Construção que define a afectação funcional de um terreno;  

p) “Edificações de utilização colectiva” – Construções que permitem duas ou mais unidades de ocupação de 

relevância funcional (habitação, comércio, serviços, equipamentos, indústrias, armazéns) excluindo-se funções 

complementares ou de apoio, nomeadamente garagens e arrecadações;  

q) “Estudos de centralidade” – Estudo urbanístico em que a definição de critérios, metodologias e objectivos, 

contribuem para a concretização do estabelecimento do centro cívico e de consciencialização comunitária. Estes 

espaços ou lugares, deverão traduzir e evidenciar a história e tradições intrínsecas, salientando os elementos 

notáveis de cada freguesia, as suas polaridades e nuclearizações mais significativas, contribuindo assim para a 

manutenção ou reabilitação da cultura e dinamização da convivialidade local. 

r) “Estudo de enquadramento urbanístico” - Proposta desenhada de ocupação do solo que, na ausência de 

planos de urbanização ou de pormenor, integra e estrutura projectos de operações urbanísticas com a 

envolvente;  



 

 
12 

s) “Estudo de integração paisagística” – proposta desenhada que pretende promover uma integração 

ecologicamente bem adaptada, nomeadamente pelo recurso à utilização de vegetação espontânea e autóctone 

que complementa e estrutura projectos de operações urbanísticas.  

t) “Estufa” – Construção precária de finalidade agrícola ou similar que não exige infra-estruturas de apoio ou 

alterações significativas da topografia do terreno, enquadrando-se no âmbito das obras de escassa relevância 

urbanística.  

u) “Habitação bifamiliar” - Duas habitações incorporadas em edifício único que, independentemente de serem 

geminadas ou sobrepostas, deverão possuir área de construção interior partilhada. 

v) “Habitação geminada” - Habitação que possui uma parede contígua, e/ou parede de meação, a um segundo 

edifício, não sendo obrigatório salvaguardar um princípio de simetria em relação às pré- existências;  

x) “Habitação isolada” – Edifício habitacional que não potencia qualquer geminação ou encosto; 

z) “Infra-estruturas habilitantes” - Conjunto de infra-estruturas necessárias para a urbanização e edificação. 

Delas fazem parte redes públicas de abastecimento de água, saneamento, iluminação e electricidade, gás, 

telecomunicações, recolha de resíduos sólidos urbanos e vias/arruamentos habilitantes;  

aa) “Impermeabilização de solo” – Corresponde à áreas de implantação dos edifícios, áreas pavimentadas e 

piscinas; 

bb) “Programas de acção territorial” – têm por base um diagnóstico das tendências de transformação das áreas a 

que se referem, definem os objectivos a atingir no período da sua vigência, especificam as acções a realizar 

pelas entidades neles interessadas e estabelecem o escalonamento temporal dos investimentos neles previstos, 

designadamente: 

i. Definindo as prioridades de actuação na execução do PDM e dos planos de urbanização; 

ii. Programando as operações de reabilitação, reconversão, consolidação e extensão urbana a realizar nas 

unidades operativas de planeamento e gestão; 

iii. Definindo a estratégia de intervenção municipal nas áreas de edificação dispersa e no espaço rural. 

cc) “Unidade de ocupação” - Edificação, ou parte de edificação, funcionalmente autónoma, que também se pode 

destinar a fim diverso do da habitação; 

dd) “Unidades de salvaguarda” – Consideram-se unidades de salvaguarda, todos os bens que, pela sua forte 

relação de proximidade e pela preservação da genuinidade e autenticidade das suas características ancestrais – 

edifícios, caminhos envolventes, ramadas, tanques, enfiamentos visuais, paisagem, etc. -, constituem núcleos de 

relevante valor cultural, a preservar enquanto conjunto;  
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ee) “Utilização, uso, destino de edificações” - As funções ou actividades específicas que se desenvolvem num 

edifício;  

ff) “Vias/arruamentos habilitantes” - Vias pavimentadas com capacidade para a circulação automóvel, incluindo a 

de veículos prioritários (bombeiros, ambulâncias) e com estatuto que permita acesso pedonal e de veículos aos 

terrenos confinantes; 

2- Os restantes conceitos técnicos constantes deste Regulamento, têm o significado que lhes é atribuído na 

legislação em vigor e, na sua ausência, o previsto no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização de 

Guimarães. 

 

Artigo 6º - Precedências / Pré-existências 

 

1- Para efeitos de aplicação do presente regulamento, entende-se por pré-existências todas as edificações, 

usos, e operações urbanísticas que parcial ou totalmente concretizadas, à data da entrada em vigor do presente 

regulamento, observam uma ou mais condições a seguir explicitadas: 

a) Em função da legislação aplicável, nomeadamente o regime jurídico de urbanização e edificação estejam 

isentas de licença administrativa; 

b) Possuam título de licença administrativa, comunicação prévia ou autorização administrativa emitido por esta 

Câmara, válida e eficaz; 

 

2- Todos os direitos, legalmente concedidos e protegidos, nomeadamente aqueles resultantes de aprovações de 

projectos, emissão de pareceres sobre pedidos de informação prévia, ou acordos de permuta celebrados pelo 

município, são equiparados, nos termos e efeitos do disposto no número anterior, a pré-existências. 

 

3- Os usos, actividades e edificações aprovados ou autorizados a título precário não deverão ser considerados 

pré-existências (nos termos e efeitos dos números anteriores), devendo sujeitar-se (em caso de renovação da 

licença, autorização ou admissão de comunicação prévia, precárias ou definitivas) ao cumprimento integral do 

presente regulamento. 

 

4- Nas situações previstas na alínea b) do nº1 em que se verifique a desconformidade (das pré-existências e 

precedências) com as disposições do presente PDM, admitem-se alterações, ampliações e mudança de usos 

quando tal não agrave a desconformidade verificada com o Plano, e das mesmas resultem vantagens de 
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integração paisagística e urbanística na envolvente e ainda quando se verifique a melhoria das condições de 

salubridade e utilização das construções. 

 

Artigo 7º - Concretização do plano 

 

O Plano concretiza-se através de todas as operações urbanísticas previstas no regime jurídico de urbanização e 

edificação em vigor, nomeadamente operações materiais de edificação e utilização e operações de loteamento, 

através da promoção de investimentos municipais ao nível da rede viária, sistema habitacional, rede de 

equipamento ou valorização do ambiente urbano e rural do Concelho, e ainda através de instrumento de 

planeamento e gestão territorial definidos na legislação em vigor, incluindo planos de urbanização, planos de 

pormenor e unidades de execução. 

 



 

 
15 

CAPÍTULO II – CONDICIONANTES-SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

Artigo 8º - Identificação 

 

No território concelhio serão observadas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública ao uso, 

ocupação e transformação do solo legalmente aplicáveis, destacando-se: 

 

a) Recursos agrícolas, florestais e ecológicos: 

i. Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

ii. Reserva Ecológica Nacional (REN); 

iii. Povoamentos florestais percorridos por incêndios;  

iv. Áreas com risco de incêndio das classes alta e muito alta; 

b) Património natural e edificado de valor cultural: 

i. Imóveis, conjuntos e/ou áreas classificados e em vias de classificação; 

ii. Edifícios públicos;  

iii. Áreas com património arqueológico  

iv. Espécies arbóreas protegidas; 

c) Domínio hídrico: 

i. Áreas inundáveis e leito de cheias; 

ii. Captação de água e respectiva área de protecção/influência; 

d) Espaço termal; 

e) Infra-estruturas; 

i. Abastecimento de água; 

ii. Drenagem de águas residuais; 

iii. Rede eléctrica; 

iv. Gasodutos;  

v. Rede rodoviária e ferroviária nacional e municipal; 

vi. Telecomunicações; 

f) Equipamentos de utilização colectiva ; 

g) Cartografia e planeamento - Marcos geodésicos  
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Artigo 9º - Regime 

 

Às áreas abrangidas pelas servidões administrativas e restrições de utilidade pública, nomeadamente no que se 

refere ao uso, ocupação e transformação do solo, adoptar-se-á a legislação específica aplicável às servidões e 

restrições de utilidade pública em vigor bem como as disposições constantes no presente Regulamento para a 

categoria de espaço a que se reportam. 
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CAPÍTULO III – USO DO SOLO 

  

SECÇÃO I – CLASSIFICAÇÃO DO SOLO RURAL E URBANO  

 

Artigo 10º - Identificação  

 

1- De acordo com a planta de ordenamento, o solo concelhio caracteriza-se pela coexistência de duas classes 

de solo: 

a) Solo rural; 

b) Solo urbano. 

 

Artigo 11º - Caracterização das classes de uso do solo 

 

1- Identificadas na Planta de Ordenamento, o solo rural caracteriza-se pelas seguintes categorias: 

a) Espaços agrícolas de conservação; 

b) Espaços florestais; 

i. Espaços florestais de conservação; 

ii. Espaços florestais de produção;  

c) Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal;  

d) Espaços afectos à exploração de recursos geológicos;  

i. Perímetro de protecção à exploração da água de nascente termal das Caldas das Taipas; 

ii. Espaços de depósitos minerais; 

iii. Espaços de exploração de recursos geológicos; 

e) Aglomerados rurais; 

f) Áreas de edificação dispersa; 

g) Parque de sucata.  

2- Identificadas na Planta de Ordenamento, o solo urbano caracteriza-se pelas seguintes categorias: 

a) Solo urbanizado: 

i.   Espaços centrais; 

ii.  Espaços residenciais; 
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iii. Espaços urbanos de baixa densidade; 

iv.  Espaços de uso especial; 

v.  Espaços de actividades económicas; 

vi.  Espaços verdes; 

1- Espaços verdes de utilização pública;  

2- Espaços verdes de enquadramento.  

b) Solo urbanizável: 

i. Espaços centrais;  

ii. Espaços residenciais;  

iii. Espaços de actividades económicas  

iv. Espaços de uso especial; 

 

SECÇÃO II – SISTEMA URBANO  

 

Artigo 12º- Identificação  

 

1- O sistema urbano do Concelho de Guimarães estrutura-se em quatro níveis de aglomeração e polaridade, 

correspondendo a um conjunto de relações funcionais e espaciais que fundamentam a sua própria organização, 

suporte e comportamento. As quatro zonas de aglomeração e polaridade são: 

a) Zona A: Correspondente à área da cidade de Guimarães abrangendo, não só o seu perímetro administrativo, 

mas também (total ou parcialmente) as freguesias de Azurém, Fermentões, Mesão Frio, Costa, Urgeses e 

Silvares; 

b) Zona B: Correspondente às vilas de Ronfe, Brito, S. Jorge de Selho, Caldelas, S. João de Ponte, S. Torcato, 

Lordelo, Moreira de Cónegos e Serzedelo; 

c) Zona C: Correspondente às freguesias de Fermentões (parcialmente), Nespereira, Polvoreira, Gondar, Selho 

S. Lourenço, Silvares, Guardizela, Aldão, Barco. 

d) Zona D: Correspondente às restantes freguesias do Concelho. 

 

2- Pelo respectivo impacto no território, relações funcionais e de interdependência relevantes, englobam-se na 

alínea a) do numero anterioe (Zona A do sistema urbano), as áreas de actividades do AVEPARK (em fase de 

construção e consolidação), do parque industrial de S. João de Ponte (e sua expansão tal como prevista no 
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presente Plano), do parque industrial de Mide (Lordelo) e da zona de actividades e logística prevista para a 

envolvente ao nó de acesso à auto-estrada A7 na freguesia de Silvares. 

 

SECÇÃO III – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

 

Artigo 13º - Âmbito Territorial  

 

O sistema ecológico municipal caracteriza-se por todos os elementos biofísicos, ecossistemas, unidades de 

paisagem, espécies arbóreas protegidas, que conformam espaços naturais e paisagísticos relevantes e 

garantem a respectiva ligação biofísica e paisagística entre esses mesmos espaços. 

 

SECÇÃO IV – DISPOSIÇÕES COMUNS AO SOLO RURAL E AO SOLO URBANO 

 

SUBSECÇÃO I – ZONAS INUNDÁVEIS  

 

Artigo 14º - Identificação 

 

Consideram-se zonas inundáveis as áreas atingidas pela maior cheia conhecida de um curso de água e como tal 

delimitada na Planta de Ordenamento e na Planta de Condicionantes. 

 

Artigo 15º - Regime 

 

Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, as intervenções nestas zonas devem subordinar-se às 

seguintes condições:  

 

a) Só é admitida a construção de novos edifícios em situações de colmatação ou em substituição de outros 

existentes, excepto quando destinados a equipamentos urbanos reconhecidos como de interesse público pelo 

município, em que a edificabilidade se rege pelo disposto para a categoria de espaço em causa; 

b) Não é permitida a função de habitação, comércio e serviços, cuja cota de piso não seja superior à cota local 

da maior cheia conhecida; 
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c) Em todos os espaços não afectos a edifícios só são admitidos pavimentos que garantam a permeabilidade do 

solo e devendo ser munidos dos competentes sistemas de drenagem de águas pluviais. 

 

SECÇÃO V – DISPOSIÇÕES COMUNS AO SOLO RURAL 

 

SUBSECÇÃO I – RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL 

 

Artigo 16º – Condicionamento de edificabilidade por razões de risco de incêndio florestal 

 

1- Cumulativamente com todos os outros condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis, a edificabilidade 

admissível nos termos do presente Regulamento só pode ser viabilizada caso, simultaneamente, cumpra os 

condicionamentos relativos à protecção do risco de incêndio florestal, nomeadamente através do acatamento 

das disposições legais correspondentes e em articulação com o risco de incêndio que consta da “Carta de Risco 

de Incêndio Florestal” que acompanha o PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 

2- Nos espaços florestais classificados no PMDFCI -  Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

com risco de incêndio elevado ou muito elevado é interdito, nos termos da legislação em vigor, a construção de 

edificações para habitação, comércio, serviços e indústria. 

 

3- Constituem excepção ao número anterior as edificações destinadas à prevenção, combate de fogos florestais 

e outros equipamentos de interesse municipal desde que os responsáveis pela gestão das parcelas confinantes, 

de acordo com a carta de risco de incêndio actualizada, adoptem medidas estruturais de silvicultura preventiva a 

nível da reflorestação e da redução do risco de incêndio, nos termos da legislação em vigor. 

 

4- Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados 

nos planos municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais ficam inibidos, 

pelo prazo de 10 anos, a alteração do uso (designadamente a edificabilidade), nos termos da legislação em 

vigor.  

 

 

 



 

 
21 

SUBSECÇÃO II – MAPA DO RUÍDO  

 

Artigo 17º – Regime 

 

1- O PDM estabelece a classificação e delimitação das Zonas Sensíveis e Zonas mistas, identificadas na Carta 

de Zonamento de Sensibilidade ao Ruído, que integra os elementos complementares de apoio à sua execução, 

nos termos do estabelecido em Regulamento Geral do Ruído. 

 

2- Nas operações urbanísticas em Zonas Mistas e Zonas sensíveis devem ser respeitados os valores limites de 

exposição prescritos no Regulamento Geral de Ruído. 

 

SECÇÃO VI – ÁREAS  DE SALVAGUARDAS 

 

Artigo 18º- Identificação  

 

1- As áreas de salvaguarda, não constituindo categorias de espaço próprias, condicionam o uso a ocupação e 

transformação do solo.  

 

2- Constituem áreas de salvaguarda:  

a) A estrutura ecológica municipal;  

b) Rede viária 

c) Infra-estruturas 

d) O Património cultural edificado;  

e) O Património arqueológico;  

 

SUBSECÇÃO I – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

 

Artigo 19º - Identificação e hierarquização 

 

1- A Estrutura Ecológica Municipal do concelho de Guimarães, identificada na Planta de Ordenamento, consiste 

na identificação e valorização de componentes biofísicas, interligando sistemas naturais e culturais, 
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reconhecendo unidades da paisagem marcantes no território, com vista à integração dos sistemas garantindo a 

sua continuidade e o funcionamento entre eles.  

 

2- A Estrutura Ecológica Municipal é constituída pelos seguintes níveis de hierarquização, identificados na Planta 

de Ordenamento: 

a) Nível I - engloba componentes cuja preservação deve ser assegurada e que têm como função contribuir para 

a estabilidade física e sustentabilidade ecológica. Corresponde a um nível que define áreas de condicionamento 

à edificação e assume carácter estratégico; 

b) Nível II - engloba componentes naturais e culturais únicas que constituem continuidades com os restantes 

sistemas, e que pelas suas características não obrigam à imposição de um regime não edificável. Contribuem 

para a conservação e devem ser valorizados, de forma a promover uma melhor identidade e leitura da 

continuidade da estrutura; 

c) Nível III - integração de componentes de valorização específica, acções de protecção e regeneração, com 

interesse municipal e com funções a salvaguardar. 

 

3- Nas áreas de nível I, sem prejuízo do instituído por servidões administrativas ou restrições de utilidade 

pública, apenas se admite operações urbanísticas afectas à fruição dos espaços verdes de utilização colectiva, 

de valorização e protecção dos recursos naturais e de minimização dos impactos ambientais provocados pelas 

actividades externas. 

 

4- Nas áreas de nível II, os usos e edificabilidade admitidas são os definidos para a categoria de espaço em 

causa, condicionados pelas demais disposições que o presente Regulamento e a lei impõem, não sendo 

permitido: 

a) Toda e qualquer alteração da topografia existente ou do coberto vegetal que ponha em causa os bens a 

salvaguardar; 

b) O loteamento de que resulte o fraccionamento de prédios, sendo possível o seu emparcelamento quando 

tenha como objectivos a actividade agrícola ou florestal, a constituição de áreas verdes e/ou criação de 

equipamentos de utilização colectiva, admitindo -se apenas operações urbanísticas nas seguintes condições: 

i. Recuperação e ampliação de edifícios existentes não podendo o Índice de utilização (Iu) do solo ser 

superior a 0,5, da área bruta de construção preexistências; 
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ii. Colmatação de núcleos residenciais existentes, mantendo as características tipológicas dos edifícios 

envolventes, desde que culturalmente genuínas e relevantes; 

iii. Apoio e complemento à fruição de Espaços Verdes de Utilização Colectiva e não podendo o Índice 

de impermeabilização (Ii) do solo ser superior a 0,1 da área do prédio a afectar àquele fim; 

iv. Destinadas a equipamentos, não podendo o Índice de utilização (Iu) do solo ser superior a 0,25;  

v. Nas áreas verdes de utilização pública, admitem-se obras de construção destinadas a 

empreendimentos turísticos e ou culturais, a equipamentos públicos ou privados, bem como a 

actividades complementares, nomeadamente serviços administrativos, unidades comerciais e de 

restauração, não podendo o Índice de utilização (Iu) do solo ser superior a 0,1. 

 

5- Nas áreas de nível III, na componente de valorização específica, admite-se operações urbanísticas nas 

seguintes condições: 

 

a) Nos Espaços verdes de utilização colectiva, existentes ou que venham a constituir -se, só se admite 

construções de apoio à sua fruição e desde que o Índice de impermeabilização (Ii) do solo não seja superior 0,1; 

b) Nas áreas afectas aos conjuntos vegetais existentes no espaço público, apenas se admitem os usos 

compatíveis com as infra-estruturas ou espaços públicos a que estão afectos, devendo ser mantidas as faixas 

arborizadas existentes ou promovida a sua arborização; 

c) Nas Áreas de enquadramento paisagístico a Espaços residenciais, identificados na Carta da Estrutura 

Ecológica Municipal, não é permitido: 

i. Construção de novas edificações; 

ii. As acções que comprometam a paisagem, de acordo com o Código de Boas Práticas da Estrutura 

Ecológica Municipal; 

iii. A instalação ou ampliação de estufas, abrigos, construções precárias, agro-industriais, suiniculturas, 

depósitos de ferro-velho, de sucata, bem como o vazamento de lixos, detritos, entulhos e outros 

resíduos sólidos; 

iv. A alteração da morfologia do solo pela exploração mineira ou de inertes; 

v. O lançamento de águas residuais industriais e domésticas; 

vi. Antenas de telecomunicações ou outras semelhantes; 

d) Na componente das acções de protecção e regeneração: 

i. Promover a recuperação da continuidade dos sistemas naturais adjacentes; 
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ii. Incentivar usos compatíveis com a sensibilidade ecológica da área; 

iii. Nas propostas de alteração do uso, não incrementar a área impermeabilizada, promover a 

requalificação das áreas adjacentes mediante proposta de integração paisagística. 

 

6- O cumprimento do disposto nos pontos anteriores é cumulativo com o regime de ocupação, uso, ocupação e 

transformação do solo previsto nas classes de espaço subjacentes e como tal identificadas na Planta de 

Ordenamento. 

 

7- As acções a desenvolver em solos afectos à Estrutura Ecológica Municipal deverão, sempre que possível, 

orientar-se segundo o Código de Boas Práticas da Estrutura Ecológica Municipal, mediante atribuição de 

medidas compensatórias. 

 

SUBSECÇÃO II – REDE VIÁRIA 

 

Artigo 20º – Identificação 

 

1- A rede viária do Concelho de Guimarães é constituída por uma rede rodoviária, hierarquizada em quatro 

níveis - nacional, regional intermunicipal e municipal, e por uma rede ferroviária composta por uma linha de 

caminho-de-ferro existente entre o limite sul do concelho e a estação de caminho-de-ferro central existente no 

concelho de Guimarães, e uma outra prevista entre a área das freguesias de Infias/Nespereira e Balazar, 

servindo as áreas industriais e a população do Concelho, a Vila das Taipas e o AVEPARK, Parque de Ciência e 

Tecnologia, S.A. direccionando-se ao Concelho de Braga. 

 

2- Para efeitos de aplicação das disposições constantes no presente regulamento, inclui-se na rede viária do 

concelho as vias existentes, as previstas, as projectadas e as que se encontram em fase de concretização. 

 

3- A rede rodoviária do concelho engloba as vias, os seus ramais de acesso, prevalecendo sempre os ramais da 

via de nível superior. 
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Artigo 21º – Hierarquização rodoviária e regime aplicável 

 

1- Na rede rodoviária do concelho, identificam-se três níveis de hierarquização: 

a) O nível hierárquico nacional é composto: 

i. rede fundamental 

auto-estradas A7/IC5 e A11/IP9, IP9/IC5,  

ii. rede complementar 

IC5, EN 101, EN 105, EN 106, EN 206, CU (Circular Urbana de Guimarães), VGF (Variante 

Guimarães/Fafe) 

b) O nível hierárquico regional é composto por: 

 i. ER 205, ER 206, ER 207, ER310 

c) O nível hierárquico intermunicipal é composto por: 

 i. VIM (Via intermunicipal) 

ii. Via do Ave (prevista em Plano); 

d) O nível hierárquico municipal, consideradas estruturantes, é composto por: 

i. Via Brito-Pevidém; 

ii. Variante de Creixomil entre a actual rotunda de acesso à auto-estrada A7 / A11 e a Avenida Dr. 

Mariano Felgueiras; 

iii. Circular das Taipas e acesso ao AVEPARK; 

iv. Nova acessibilidade a criar entre a actual rotunda de Urgeses e a circular sul-nascente; 

v. Circular sul-nascente (segunda fase); 

vi. Nova ligação prevista entre a circular de Fafe e a via do Ave; 

e) O nível hierárquico municipal engloba: 

i. todas as vias existentes e previstas que assumam funções de ligação entre a cidade, vilas, 

freguesias e lugares e que estruturem a ocupação edificatória do solo, nomeadamente garantindo a 

respectiva acessibilidade; 

ii. todas as vias que, não pertencendo aos níveis regional e nacional, se inserem em solo classificado 

como urbano e de ocupação dispersa (Solo Rural). 
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Artigo 22º – Espaços canais 

 

1- Das vias rodoviárias e ferroviárias previstas no PDM, dado não existir qualquer projecto aprovado, não é 

delimitado qualquer espaço canal. Contudo, e perante a aprovação do estudo prévio de uma determinada via, 

poderá resultar a delimitação de um espaço canal estabelecido ao eixo da mesma, compreendido entre 50 a 100 

metros de salvaguarda. 

 

Artigo 23º – Perfis 

 

1- O presente Regulamento prevê, em anexo, a tipificação de perfis viários a adoptar de acordo com as 

hierarquias estabelecidas, em consonância com a função e enquadramento urbanístico. 

 

2- Os referidos perfis deverão estabelecer regras para o dimensionamento das faixas de rodagem, 

estacionamento e passeios, assim como sinalética, iluminação e arborização. Estes, constituem-se como 

elementos referenciadores do correcto desenho urbano, admitindo-se, em casos devidamente justificados, as 

adaptações e alterações consideradas mais consonantes. 

 

3- Deverão ser respeitados os perfis transversais constantes do anexo ao presente Regulamento. 

 

4- Em nome de uma correcta integração urbanística e paisagística, inserção em vias existentes, segurança 

rodoviária, defesa / valorização dos elementos patrimoniais, admitir-se-á a redução ou aplicação de outros perfis 

transversais não especificados nos anexos apresentado, devendo tal ser objecto de justificação fundamentada. 

 

5- Nos arruamentos e caminhos públicos não abrangidos pela presente hierarquização, deverá ser sempre 

salvaguardado um perfil transversal adequado ao nível de serviço expectável para a via em causa. 

 

6- Sempre que seja susceptível de serem criadas alterações significativas ao volume e tipo de tráfego verificado, 

a intervenção a realizar na via deverá ser enquadrada por um estudo de tráfego devidamente fundamentado e 

caracterizador do impacto da mesma intervenção na rede viária, ao nível do volume e tipo de tráfego, cargas e 

descargas e acessibilidades a registar. 
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7- Traçado das vias previstas: 

a) As vias previstas encontram-se definidas na Planta de Ordenamento, sendo-lhes subjacente um traçado viário 

que deverá ser concretizado em projecto. Após o respectivo projecto aprovado, caso não se verifique a 

concretização do traçado consagrado na Planta de Ordenamento, aplica-se as disposições regulamentares 

inerentes à classificação de solo que os terrenos abrangidos pelo mesmo traçado verificam. 

b) Admitir-se-á a alteração eventual dos traçados propostos, caso tal seja concretizado em estudo técnico 

fundamentado e seja alvo de concordância escrita de todos os proprietários dos terrenos envolvidos pela 

alteração de traçado proposto. 

 

SUBSECÇÃO III– INFRA-ESTRUTURAS  

 

Artigo 24° - Infra-estruturas  

 

1 - A implantação ou instalação de infra-estruturas, nomeadamente rodoviárias e ferroviárias, de abastecimento 

de água, de saneamento básico, de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, de telecomunicações ou 

de produção, transporte e transformação de energia, podem ser viabilizadas em qualquer área ou local do 

território concelhio, desde que a Câmara Municipal reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o 

ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos 

dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas abrangidas.  

 

2 - Nos locais ou perímetros que vierem a ficar afectos a estas finalidades só são permitidos usos e ocupações 

directamente relacionados com a sua função ou compatíveis com esta, de acordo com os instrumentos legais 

reguladores das respectivas actividades. 

 

3 – As operações urbanísticas a realizar em cada uma destas áreas, será condicionada pela própria natureza 

das infra-estruturas a instalar. 
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SUBSECÇÃO IV – PATRIMÓNIO CULTURAL EDIFICADO 

 

Artigo 25º - Identificação 

 

1- O Património Classificado ou em Vias de Classificação, identificado na Planta de Condicionantes e o 

Património cultural edificado, identificado na Planta do Património cultural edificado, diz respeito a bens ou 

conjuntos que, pelo seu interesse cultural, arquitectónico, histórico, antropológico, social, religioso e simbólico, 

devem ser alvo de especiais medidas de protecção e valorização. 

 

2- A salvaguarda e valorização do património cultural edificado traduzem-se, de uma forma genérica: 

a) Pela preservação da sua identidade através da salvaguarda da leitura da sua essência estética e construtiva, 

sem prejuízo da sua adaptação às novas exigências funcionais; 

b) Pela restrição à alteração e uso dos espaços envolventes. 

 

4- Os bens imóveis culturais classificados ou em vias de classificação:  

a) Encontram-se assinalados e identificados na Planta de Condicionantes do PDM; 

b) As áreas de protecção, áreas non aedificandi, zonas específicas de protecção definidas pela lei em vigor e 

outras que a Câmara Municipal entende delimitar, para melhor defesa e salvaguarda das singularidades dos 

imóveis em causa, encontram-se delimitadas na planta de ordenamento / condicionantes; 

c) A estes imóveis aplica-se o disposto na legislação específica em vigor bem como todas as condicionantes a 

fixar pela entidade tutelar. 

 

5 – Os bens imóveis culturais identificados como Património Cultural Edificado: 

a) Encontram-se assinalados e identificados na Planta do Património Cultural Edificado; 

b) A identificação destes bens resulta do reconhecimento do respectivo valor histórico, social, paisagístico, 

urbanístico, antropológico e arquitectónico, afigurando-se os mesmos bens indispensáveis, quer para o 

entendimento da história, ocupação física e cultural do território registada no Concelho de Guimarães, quer para 

a preservação da memória colectiva; 

c) Todas as intervenções a realizar nestes bens e área envolvente, devem promover a qualidade arquitectónica 

e a valorização patrimonial dos mesmos, favorecendo a respectiva recuperação, reabilitação e requalificação 
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física bem como a sua reutilização funcional, num quadro de compatibilização com a preservação dos valores 

em causa;  

d) As operações urbanísticas a realizar nos locais supra mencionados, deverão ser subscritas por arquitectos. 

 

SUBSECÇÃO V - PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

 

Artigo 26º - Identificação  

 

1- Integram o património arqueológico todos os vestígios e bens encontrados no sub-solo ou à superfície e que 

permitam melhor conhecer a história da humanidade.  

 

2- Os sítios arqueológicos objecto de identificação e localização encontram-se assinalados na Carta 

Arqueológica do Plano e consta de listagem anexa ao mesmo. 

 

3- A localização de sítios arqueológicos na Carta Arqueológica do Plano respeita os seguintes critérios: 

a) Sítios arqueológicos identificados no terreno através de prospecção arqueológica; 

b) Sítios onde foram realizados trabalhos arqueológicos e que constam do Inventário Nacional de Sítios como 

sítios intervencionados; 

c) Sítios arqueológicos identificados na bibliografia geral e específica ou por outras fontes; 

d) Áreas de zona de protecção a sítios arqueológicos. 

 

4- A definição de zonas de protecção aos sítios arqueológicos identificados resulta da aplicação de dois critérios: 

a) Dispersão de materiais identificada no campo; 

b) Elevada probabilidade de existência de vestígios arqueológicos; 

 

5- As zonas de protecção foram delimitadas com base nas curvas de nível cartografadas e/ou outros elementos 

geográficos como linhas de água e rede viária. 

 

6- Aos sítios arqueológicos identificados aplica-se a legislação geral e específica em vigor, nomeadamente a que 

estabelece as Bases da Política e do Regime de Protecção e Valorização do Património Cultural. 
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7- Toda e qualquer intervenção urbanística ou de revolvimento do solo nos locais onde estão identificados sítios 

arqueológicos ou zonas de protecção carece de parecer técnico dos serviços municipais. 

 

8- As intervenções a que se refere o número anterior carecem, ainda, de parecer de organismo da tutela.  

 

9- Sempre que, em qualquer intervenção no solo, forem achados vestígios arqueológicos, quer se trate de 

elementos móveis ou imóveis, no subsolo ou à superfície, deve a sua descoberta ser imediata e 

obrigatoriamente comunicada à Câmara Municipal, ficando suspensos todos os trabalhos até que as entidades 

competentes se pronunciem sobre as medidas de salvaguarda a tomar. 

 

SECÇÃO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS DE EDIFICAÇÃO 

 

Artigo 27º - Identificação 

 

Esta secção estabelece os princípios gerais de actuação, ocupação, qualificação e edificação, especificando as 

condicionantes transversais a todas as actividades, usos e funções do solo concelhio. 

 

Artigo 28º - Critérios gerais de edificabilidade 

 

1- Independentemente da natureza e classificação do uso de solo das operações urbanísticas a realizar, toda e 

qualquer proposta de uso, ocupação e transformação do solo deverá observar:  

a) A correcta inserção no meio envolvente, nomeadamente ao nível da altura da edificação, alinhamentos, 

funções, tipologias e volumetrias; 

b) A confrontação com arruamento/via habilitante (existente ou a construir); 

c) A ligação às redes públicas habilitantes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais. 

 

2- Não sendo observado o disposto nas alíneas anteriores, por impossibilidade física ou inexistência de tais 

infra-estruturas, deverão ser salvaguardados todos os sistemas infra-estruturais e acções a definir pelas 

entidades competentes nesta matéria. 
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Artigo 29º - Integração paisagística e urbanística 

 

1- Em função da correcta inserção da intervenção na envolvente, do reforço da qualidade ambiental, urbanística 

e arquitectónica e ainda da defesa e valorização do património arquitectónico e paisagístico, a Câmara Municipal 

poderá estabelecer outros critérios de carácter excepcional, designadamente alinhamentos, volumetrias, 

altitudes máximas de edificação, implantações, aspecto exterior, impermeabilização do solo e alteração do 

revestimento vegetal inerentes às operações urbanísticas e demais intervenções a concretizar, com o objectivo 

de enquadrar e compatibilizar a proposta com as premissas orientadoras para o local e área envolvente. 

 

2- Em função do mesmo valor paisagístico, patrimonial ou arquitectónico, a Câmara Municipal pode condicionar 

ou impedir a demolição total ou parcial de uma edificação ou o abate de espécies arbóreas e arbustivas 

relevantes. 

 

3- A Câmara Municipal pode, ainda, inviabilizar situações desajustadas e lesivas da paisagem, sempre que se 

verifique o agravamento das condições de acesso, dos serviços das infra-estruturas de abastecimento e 

drenagem, de enquadramento paisagístico ou de preservação de valores arquitectónicos, patrimoniais ou 

culturais. 

Artigo 30º - Arruamentos e infra-estruturas habilitantes 

 

1- Os terrenos a edificar, deverão apresentar acesso através de via pública pavimentada, tal como infra-

estruturas públicas de energia eléctrica, abastecimento de água e drenagem de águas residuais.  

 

2- Quando tal não se verifique, e sempre que se considere necessária a criação, beneficiação ou reforço do 

espaço público e infra-estruturas, as intervenções a realizar deverão contribuir para essa consubstancialização, 

em conformidade com as necessidades verificadas na área onde se insere a pretensão. 

 

3- Em áreas cuja abertura de novos arruamentos não seja permitida, e em situações devidamente justificadas, 

admitir-se-á pavimentações, repavimentações e conclusão de arruamentos preexistentes, em situações 

devidamente justificadas. 
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Artigo 31º - Alinhamentos 

 

1- No solo urbanizado e urbanizável, as edificações a licenciar ficam definidas pelo alinhamento das fachadas e 

pela altura da edificação dominante do conjunto em que se inserem. 

 

2- Admite-se excepções, desde que: 

a) A edificação se situe em área abrangida por Plano de Urbanização, Plano de Pormenor ou projectos de 

requalificação urbana aprovados, que contemplem uma solução diferente. 

b) A edificação confronte com arruamento que a Câmara Municipal entenda redimensionar para rectificação do 

traçado da via, melhoria da sua faixa de rodagem, criação de passeios, estacionamento automóvel e faixas 

ajardinadas; 

c) A edificação se insira em conjunto construído e apoiada por um estudo de integração urbanística e 

paisagística que demonstre a integração das alterações, sem descaracterização das pré-existências; 

d) A edificação colida com enfiamentos visuais e áreas de enquadramento e/ou protecção de imóveis ou de 

conjuntos a proteger; 

e) A edificação, e respectivos arranjos exteriores se constituam como geradores de centralidade, potenciando a 

criação de espaços públicos de utilização colectiva; 

f) A edificação constitua um elemento formal e/ou cuja função de excepção, pelo seu programa funcional, 

arquitectura e implantação, justifique a criação de um novo alinhamento ou altitude máxima de construção; 

g) O solo urbanizado/urbanizável possua uma frente extensa capaz de permitir a criação de um novo 

alinhamento, sempre articulado com os alinhamentos já existentes. 

 

3- Na transição das áreas urbanizadas e urbanizáveis, e sem prejuízo da criação de novos alinhamentos e 

alturas de edificação, deverá ser sempre salvaguardada a articulação dos alinhamentos e alturas de edificação 

propostas, com aquelas das edificações existentes. 

 

Artigo 32º - Cérceas 

 

1- A altura da edificação a adoptar deverá integrar-se nos parâmetros dominantes da envolvente. 

2- Os edifícios de carácter especial, nomeadamente equipamentos e infra-estruturas de interesse público, torres 

e edifícios religiosos, obras de componente artística ou de aproveitamento energético, postes ou torres de 
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telecomunicações e silos ou chaminés poderão observar cérceas e parâmetros distintos sendo, no entanto, 

fundamental a justificação urbanística e correcto enquadramento paisagístico das intervenções.   

 

Artigo 33º - Profundidade de construções 

 

Sem prejuízo da legislação vigente, as construções deverão adaptar-se a preexistências e alinhamentos 

dominantes que constituam correcto e efectivo precedente para a melhor inserção urbanística.  

 

Artigo 34º - Alturas de meação 

 

Qualquer construção ou alteração da cota de terrenos, não poderá criar alturas no limite de propriedade 

superiores a 4 m (quatro metros), excepto nas situações de geminação entre construções ou outras devidamente 

previstas em operações de loteamento (em área abrangida pelo próprio) ou em Planos Municipais de 

Ordenamento do Território. 

 

Artigo 35º - Edificação de pequenas unidades de carácter industrial ou de armazenagem  

 

1- Nas categorias de Espaços centrais e Espaços residenciais, admitir-se-á, a ampliação, construção e/ou 

instalação de unidades industriais (tipo III ou equivalente) ou armazenagem de produtos não perigosos e/ou 

poluentes, desde que se verifiquem as seguintes condições urbanísticas: 

a) A respectiva construção possua apenas um piso, não podendo a sua altura ultrapassar os 7 m (sete metros), 

e respeite as demais normas e regulamentos em vigor previstos para a classe de uso do solo em que se 

inserem.  

b) Nos casos de ampliação de unidades industriais já existentes, e devidamente licenciadas, pode a altura da 

construção ser adaptada às pré-existências. 

c) A área máxima de construção destinada a estes usos não exceda 250m2, devendo ainda garantir o 

afastamento de 5 metros aos limites da parcela, lote ou terreno. 

d) Desde que sejam cumpridas as demais condicionantes previstas no artigo 79º. 
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2- As unidades acima referidas, poderão ser integradas em parcelas habitacionais, no rés-do-chão do próprio 

edifício ou, em alternativa, em construção isolada que estabeleça um afastamento mínimo de 8 metros à 

precedente e 5 metros aos limites do terreno. 

 

3- Não será admitida a alteração de função em lotes destinados exclusivamente à construção de habitação. 

 

4- Admite-se a ampliação pontual de unidades industriais e/ou armazenagem devidamente licenciadas, ainda 

como a sua instalação em rés-do-chão de habitação própria, quando se verificar cumulativamente: 

a) A inexistência de condições de incompatibilidade, previstas no n.º 1;  

b) A acessibilidade adequada e dimensionada, de acordo com o previsto no artigo 24º do presente regulamento; 

c) O reconhecimento de interesse para a economia local pela Câmara Municipal;  

d) A salvaguarda da componente ambiental, integração paisagística, defesa dos elementos biofísicos e 

patrimoniais. 

e) O disposto no artigo 75º. 

 

Artigo 36º - Edificação de anexos   

 

1- O presente artigo refere-se às condicionantes estabelecidas para a criteriosa edificação de pequenas 

construções complementares à habitação, sem prejuízo dos Índices de utilização (Iu), ocupação (Io) e 

impermeabilização (Ii) estabelecidos para cada uma das categorias do solo. 

 

2- Admite-se a edificação de anexos com área inferior à da implantação da edificação existente ou prevista para 

o terreno.  

 

3- Os anexos a edificar só poderão possuir um piso visível, uma cércea máxima de 3 m (três metros), não sendo 

admissível mais de um piso em cave. 

 

4- Em lotes e parcelas cuja área seja inferior a 3000 m² (três mil metros quadrados), a dimensão máxima dos 

anexos será de 100 m² (cem metros quadrados), e de 200 m² (duzentos metros quadrados) para lotes e parcelas 

cuja área seja igual ou superior à mencionada. 
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5- Em edifícios de habitação geminada ou em banda, será admitida uma área máxima destinada a anexos de 60 

m² (sessenta metros quadrados) por fogo. 

 

6- Em lotes ou parcelas destinados a edifícios de utilização colectiva, só será admitido o licenciamento de 

anexos quando contemplados em projecto de licenciamento aprovado ou, a posteriori, quando devidamente 

subscrito pelos diversos condóminos que compõem o loteamento ou prédio em que se insere. 

 

7- Em loteamentos, apenas será permitida a construção de anexos que respeitem a implantação prevista no 

projecto de licenciamento ou, em alteração ao mesmo, em projecto que inclua a totalidade dos lotes. 

  

Artigo 37° - Estacionamento 

 

1- O cálculo do de lugares de estacionamento privado e público devem, em primeira análise, contribuir para um 

ordenamento do território equilibrado tendo em conta as necessidades de utilização mas, também, as 

características do espaço em que se inserem, devendo qualquer operação urbanística assegurar o 

estacionamento suficiente para responder às necessidades que vai gerar. 

 

2- Nessa medida, o estacionamento a afectar ao espaço privado e a ceder ao domínio publico, deve 

corresponder de uma forma lógica e compreensível à relação das necessidades que correspondem a cada uso, 

unidade de ocupação e à área bruta de construção. 

 

Artigo 38º - Cedências 

 

1- Sempre que se considere necessária a criação, beneficiação ou ampliação do espaço público e de infra-

estruturas, as intervenções a realizar deverão contribuir para essa consubstancialização, em conformidade com 

as necessidades verificadas na área envolvente onde se insere a pretensão. 

 

2- A execução e pavimentação das áreas cedidas ao domínio público ficam a cargo dos interessados, salvo 

outro acordo pré-estabelecido. 
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Artigo 39º - Condições de incompatibilidade de usos e actividades 

 

Entende-se como usos, actividades e funções incompatíveis aquelas que agravam as condições urbanísticas e 

ambientais verificadas, sendo razão suficiente para a inviabilização de qualquer intervenção quando: 

a) Originem ruídos, fumos, cheiros, resíduos que agravem as condições de salubridade e violem as disposições 

constantes no “Mapa do Ruído”; 

b) Acarretem riscos acentuados de incêndio, toxicidade e explosão, colocando em causa a integridade das 

pessoas e a vivência do território; 

c) Agravem as condições de cargas e descargas, a circulação automóvel, pedonal e o estacionamento 

automóvel; 

d) Prejudiquem a salvaguarda e valorização do património classificado, em vias de classificação e disposto na 

“Planta complementar do património arqueológico”, e acentue a descaracterização urbanística e a 

desqualificação ambiental da envolvente, colidindo com os elementos biofísicos e ecossistemas existentes; 

e) Constituam elementos perturbadores das condições ambientais, como o aumento acentuado de tráfego em 

áreas maioritariamente habitacionais e/ou de equipamento. 

 

Artigo 40º – Critérios gerais de excepcionalidade de edificação  

  

1- Independentemente da categoria do solo, exceptuando-se as servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública, e sem prejuízo da demais matéria legal e regulamentar, admite-se a edificação desde que 

assegure cumulativamente: 

a) Seja reconhecido pela Câmara Municipal o interesse municipal, após parecer urbanístico favorável; 

b) Possua um programa funcional excepcional que não seja passível de integração nas categorias do solo 

urbano previstas no regulamento e necessite de um enquadramento físico e urbanístico singular; 

c) Promova o emprego e o desenvolvimento económico do Concelho; 

d) Potencie uma qualificada inserção urbanística e paisagística, enquadrado no código de boas práticas da 

Estrutura Ecológica Municipal, favorecendo acções de compatibilização, qualificação e/ou reabilitação do meio 

natural onde se insere; 

e) Contribua para a preservação e requalificação de imóveis classificados, em vias de classificação ou restantes 

bens cujo valor patrimonial seja cientificamente demonstrado. 

 



 

 
37 

SECÇÃO VIII – SITUAÇÕES ESPECIAIS  

 

Artigo 41º - Recursos energéticos renováveis 

 

À localização e construção de centrais de biomassa, unidades de valorização orgânica, parques eólicos, mini-

hídricas ou outras instalações de produção de energia a partir de fontes renováveis, bem como aos perímetros 

que lhes ficarem afectos, aplicam-se com as devidas adaptações os critérios de avaliação e decisão e a 

disciplina constantes do artigo anterior. 

 

Artigo 42º - Instalação de depósitos 

 

A instalação de depósitos de inertes, de materiais de construção civil ou de outras matérias-primas, poderá 

verificar-se: 

a) Em Espaços de actividades económicas;  

b) Em Espaços florestais de produção; 

c) Em Espaços de exploração de recursos geológicos; 

d) Em áreas para o efeito previstas em planos de urbanização ou de pormenor. 

 

2 – Apenas se admite a instalação de depósitos quando associados às instalações de apoio directo à actividade 

devidamente licenciada e se salvaguardem as condições ambientais e paisagísticas do local. 

 

3- É da responsabilidade do proprietário da instalação a reposição do terreno no seu estado original, depois de 

abandonado, considerando-se abandono a não utilização destas áreas por de um ano. 

 

Artigo 43º - Armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos 

 

1 - Pode ser autorizada a localização de depósitos e armazéns de combustíveis e de materiais explosivos ou 

perigosos em solo rural, fora das zonas florestais de risco de incêndio das classes alta e muito alta, desde que, 

as entidades competentes reconheçam não haver inconvenientes na sua instalação nos locais pretendidos, sem 

prejuízo do cumprimento das condições de segurança legalmente estabelecidas para cada caso. 
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2 - Quando se tratar de depósitos ou armazéns de combustíveis, é ainda admissível a sua localização em solo 

urbano, nos seguintes casos: 

a) Depósitos próprios adstritos a edifícios, instalações ou actividades que constituem preexistências ou que, a 

instalar de novo, se integrem no âmbito dos usos dominantes ou dos usos compatíveis com este; 

b) Armazéns de combustíveis para abastecimento de edifícios e instalações afectos aos usos dominantes destas 

áreas, desde que instalados em edificações destinadas exclusivamente a esse fim e localizadas em prédios 

onde não existam edifícios com componente habitacional  

c) Áreas expressamente estabelecidas para o efeito em planos de urbanização, de pormenor ou unidades de 

execução. 

 

3 - A instalação dos depósitos ou armazéns, a autorizar nos termos do número anterior, obedecerá às 

especificações e condicionamentos constantes da legislação e regulamentação geral aplicáveis. 

 

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a instalação de depósitos e armazéns referidos no presente 

artigo, com excepção dos referidos na alínea a) do número 2, deve assegurar um afastamento mínimo de 10 

metros às estremas do prédio em que se localizam devendo, na referida faixa de afastamento ser criada sempre 

que tal seja compatível com as condições de segurança legalmente exigíveis, uma cortina arbórea e/ou arbustiva 

com vista a assegurar um correcto enquadramento paisagístico. 

 

Artigo 44º - Postos de abastecimento público de combustíveis 

 

A instalação de depósitos de abastecimento público de combustíveis poderá ser autorizada: 

a) Em solo urbano após ponderação dos seus efeitos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, 

paisagística e funcional, nomeadamente ao nível do tráfego, das áreas afectadas, desde que se cumpram as 

disposições legais aplicáveis. 

b) Em solo rural em prédios marginais às vias rodoviárias, integrados ou não em áreas de serviço, aplicando-se-

lhes com as devidas adaptações e sem prejuízo das disposições legais em vigor, as especificações técnicas e 

de segurança constantes das normas legais para instalações deste tipo relativas às estradas nacionais. 
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CAPÍTULO IV – QUALIFICAÇÃO DO SOLO RURAL  

 

SECÇÃO I- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 45º - Identificação 

 

1- O solo rural destina-se, preferencialmente, ao desenvolvimento das funções directamente relacionadas com o 

sector primário da actividade económica (agrícola, florestal e agro-florestal) bem como à conservação e defesa 

dos valores biofísicos e ecológicos relevantes. 

 

2- O solo rural estrutura-se em: 

a) Espaços agrícolas de conservação; 

b) Espaços florestais; 

i. Espaços florestais de conservação; 

ii. Espaços florestais de produção;  

c) Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal;  

d) Espaços afectos à exploração de recursos geológicos;  

i. Perímetro de protecção à exploração da água de nascente termal das Caldas das Taipas; 

ii. Espaços de depósitos minerais; 

iii. Espaços afectos à exploração de recursos geológicos; 

e) Aglomerados rurais; 

f) Espaços de edificação dispersa; 

g) Parque de sucata.  

Artigo 46º – Regime 

 

1- As acções de uso, ocupação e transformação do solo rural, devem sempre visar a preservação das suas 

características naturais e reforçar as potencialidades que se afigurem importantes para o equilíbrio biofísico e 

paisagístico do território. 
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2- Para o solo rural, a unidade mínima de cultura corresponde ao fixado pela lei para os respectivos terrenos e 

região. 

 

3- Os arruamentos e percursos de acesso às construções não deverão ser impermeabilizantes do solo. 

 

4- As normas de gestão destes espaços, a classificação das respectivas manchas e as medidas preventivas 

contra incêndios são as constantes do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, a seguir 

designado como PMDFCI, e que fazem parte integrante deste PDM. 

 

5- As novas edificações no espaço rural, fora das áreas edificadas consolidadas, têm de salvaguardar os 

condicionalismos à edificação previstos na legislação em vigor no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta 

contra Incêndios. 

 

SECÇÃO II – ESPAÇOS AGRÍCOLAS DE CONSERVAÇÃO 

 

Artigo 47º - Identificação 

 

1- Os espaços agrícolas correspondem a áreas que, pelas suas características intrínsecas ou actividades 

desenvolvidas pelo homem, se adequam ao desenvolvimento de actividades agrícolas, pecuárias ou que as 

possam vir a adquirir, constituindo espaços de expressão rural a salvaguardar pela sua relevância na 

composição da paisagem Concelhia. 

 

2 - Para os espaços agrícolas de conservação a área mínima de exploração agrícola e a unidade mínima de 

cultura correspondem aos valores fixados pela lei para os respectivos terrenos e região.  

 

3- Os espaços agrícolas de conservação integram solos de elevada e moderada aptidão agrícola afectos à 

actividade agrícola, correspondendo aos solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 

4- Estes espaços destinam-se à manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo, segundo formas de 

aproveitamento agrícola ou agro-pecuário que conservem a fertilidade dos solos. 
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Artigo 48º - Regime de edificabilidade  

 

1- Nas áreas agrícolas de conservação, cumulativamente com o regime específico de edificação previsto para a 

Reserva Agrícola Nacional, a edificabilidade fica condicionada a:  

 

a) Construção de instalações de apoio à produção e exploração agrícola ou pecuária desde que:  

i. O índice de utilização (Iu) não exceda 0.05 da área da exploração. 

ii. A altura da fachada não exceda 7 metros, salvo nos casos em que a especificidade técnica 

manifestamente exija uma área superior; 

iii. Fique à responsabilidade do proprietário da estufa, abrigo e/ou construção precária a reposição do 

terreno no seu estado original, depois de abandonada, considerando-se abandono a não utilização 

destas unidades um ano após a última colheita; 

b) Construção, ampliação e alteração de edifícios para fins habitacionais, nas seguintes condições:  

i. Área mínima de terreno, para novas edificações, corresponda à unidade mínima de cultura; 

ii. O índice de utilização (Iu) correspondente, incluindo as edificações eventualmente existentes para o 

mesmo uso, não exceda 0,025 da área total do terreno; 

iii. A altura máxima de edificação é de 9 m no ponto em que a fachada se implanta no terreno à cota 

altimétrica mais baixa; 

iv.  Os novos edifícios devem implantar-se na área do prédio menos prejudicial à actividade agrícola, 

sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e correcta integração paisagística;  

c) Construção, ampliação e alteração de edifícios para fins turísticos, recreio e lazer, nas seguintes condições:  

i. Área mínima de terreno, para novas edificações, corresponda à unidade mínima de cultura; 

ii. O índice de utilização (Iu) correspondente, incluindo as edificações eventualmente existentes para o 

mesmo uso, não exceda 0,05 da área total do terreno; 

iii. A altura máxima de edificação é de 9 m no ponto em que a fachada se implanta no terreno à cota 

altimétrica mais baixa; 

iv.  Os novos edifícios devem implantar-se na área do prédio menos prejudicial à actividade agrícola, 

sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e correcta integração paisagística;  
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2- A Câmara Municipal pode sempre inviabilizar as situações autorizadas pela Tutela territorialmente 

competente, fundamentada no agravamento das condições de acesso, do serviço das infra-estruturas de 

abastecimento e drenagem, de enquadramento paisagístico ou de preservação de valores culturais. 

 

SECÇÃO III – ESPAÇOS FLORESTAIS 

 

Artigo 49º - Identificação 

 

1- Os espaços florestais são terrenos ocupados por povoamentos florestais, matos, pastagens naturais, áreas 

ardidas de povoamentos florestais, áreas de corte raso e terrenos improdutivos ou estéreis do ponto de vista da 

existência de comunidades vegetais e ainda águas interiores, nos termos da legislação actualmente em vigor. 

 

2- As normas de gestão destes espaços, a identificação das áreas de povoamentos florestais, a classificação 

das respectivas manchas e as medidas preventivas contra incêndios são as constantes do Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROFBM) e do PMDFCI, e que fazem parte integrante deste PDM. 

 

3- Os espaços florestais compreendem as seguintes subcategorias: 

a) Espaços florestais de conservação; 

b) Espaços florestais de produção. 

Artigo 50º - Regime  

 

1- Sem prejuízo do disposto no PROFBM e no PMDFCI, as intervenções nos espaços florestais devem 

privilegiar, para além das actividades silvícolas, desportivas, recreativas e turísticas, todas as acções de uso, 

manutenção, recuperação e valorização da paisagem natural e cultural e patrimonial, tendo como objectivo o uso 

múltiplo da floresta.  

 

2- Nos espaços florestais classificados no PMDFCI com risco de incêndio elevado ou muito elevado é interdito, 

nos termos da legislação em vigor, a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria. 
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3- Constituem excepção ao número anterior as edificações destinadas à prevenção, combate de fogos florestais 

e outros equipamentos de interesse municipal desde que os responsáveis pela gestão das parcelas confinantes, 

de acordo com a carta de risco de incêndio actualizada, adoptem medidas estruturais de silvicultura preventiva a 

nível da reflorestação e da redução do risco de incêndio, nos termos da legislação em vigor. 

 

4- Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados 

nos planos municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais ficam inibidos, 

pelo prazo de 10 anos, a alteração do uso (designadamente a edificabilidade), nos termos da legislação em 

vigor.  

 

5- Ficam igualmente sujeitos a este regime os terrenos afectados por incêndios ocorridos após a aprovação do 

PDM.  

 

6- Não é permitido o fraccionamento de prédios que resultem em parcelas de área inferior a 20 ha, excepto nas 

situações previstas na legislação. 

 

7- Encontram-se sujeitas à elaboração obrigatória de Plano de Gestão Florestal (PGF), as explorações florestais 

privadas com área mínima de 50 ha, nos termos da legislação em vigor. 

 

8- Carecem de especial protecção as espécies florestais que denotam elevado valor económico, patrimonial e 

cultural, quer pela sua relação com a história e cultura da região, quer pela raridade que representam, bem como 

pela sua função de suporte de habitat, designadamente Quercus suber (Sobreiro), Quercus ilex (Azinheira), Ilex 

aquifolium (Azevinho), Quercus pyrenaica (Carvalho-negral), Quercus robur (Carvalho-roble) e Taxus baccata 

(Teixo), nos termos da legislação em vigor. 
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SUBSECÇÃO I - ESPAÇOS FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO 

 

Artigo 51º - Identificação 

 

1- Espaços de uso e aptidão florestal dominante, integrados maioritariamente na REN, englobando como sub-

funções principais a protecção da rede hidrográfica, a protecção contra a erosão hídrica e cheias, a protecção 

micro-climática e a protecção ambiental. 

 

2- Tem como objectivos específicos a recuperação do perfil do solo através de arborizações que induzam o 

restabelecimento da sua capacidade bioprodutiva e garantir a integridade ecológica das águas interiores através 

do melhoramento das cortinas ripárias existentes, de acordo com as premissas do Plano Regional de 

Ordenamento Florestal. 

 

3- Nestes espaços, admitem-se funções de enquadramento a outros usos, como silvo-pastorícia, caça, pesca, 

recreio e estética da paisagem, no quadro da regulamentação dos regimes legais correspondentes. 

 

Artigo 52º - Regime de exploração 

 

1- Nestes espaços poderão ser autorizadas as medidas que não ponham em causa a preservação dos recursos 

naturais ou paisagísticos privilegiando a conservação dos valores e recursos naturais, como o solo, a água e a 

biodiversidade, nomeadamente:  

a) Constituição e manutenção de uma rede de corredores biofísicos (linhas de água e cumeadas), através da 

valorização e conservação da vegetação ripícola e da compartimentação; 

b) Compartimentação do espaço constituído por maciços florestais, mais vulneráveis ao fogo, com outras 

espécies, assim como áreas de prados e agricultura, nos termos da legislação em vigor. 

 

2- É interdita a destruição de linhas de drenagem natural. 

 

3- Não são permitidos movimentos de terra que alterem o relevo natural e as camadas superficiais do solo, 

excepto trabalhos de protecção, recuperação de valorização ambiental e acções de âmbito agro-florestal desde 

que enquadráveis nos respectivos princípios de boas práticas promovidos pelas entidades competentes. 
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4- Nas operações de limpeza de matos e povoamentos florestais devem utilizar-se preferencialmente métodos 

que não impliquem a mobilização do solo em profundidade. 

 

5- As acções a desenvolver nos espaços florestais de conservação, nomeadamente todas as operações de 

instalação de povoamentos florestais, silvicultura, gestão e exploração florestal, devem: 

a) Contemplar a preservação dos núcleos de vegetação natural existentes constituídos por espécies florestais de 

folhosas autóctones; 

b) Ser preferencialmente antecedidas pela execução de plano ou projecto de maior pormenor. 

 

6- A utilização de espécies florestais de rápido crescimento fica submetida à legislação específica em vigor.  

 

Artigo 53º - Regime de edificabilidade 

 

1- Nestes espaços florestais, e sem prejuízo da legislação em vigor sobre florestas ou outras servidões e 

restrições de utilidade pública (nomeadamente no âmbito da protecção civil, por motivos de defesa de pessoas e 

bens em situações de incêndio florestal), a edificabilidade está condicionada à dimensão das parcelas, de forma 

a que a respectiva área permita o afastamento mínimo dos edifícios aos limites da parcela, de acordo com a 

legislação em vigor e restringe-se excepcionalmente aos seguintes casos: 

a) Construções que se destinem exclusivamente ao apoio à gestão florestal e à detecção e combate aos 

incêndios florestais; 

b) Obras de ampliação, reconstrução, alteração e conservação de edifícios existentes; 

c) Obras inerentes a construções integradas em empreendimentos turísticos, recreativos ou de valorização 

ambiental desde que possua declaração de interesse para a economia local emitido pela Câmara Municipal; 

 

2- A edificabilidade referida na alínea b) e c) está condicionada a que:  

a) A área mínima de terreno, para as operações urbanísticas admissíveis, corresponda à unidade mínima de 

cultura;  

b) O índice de utilização (Iu) correspondente, incluindo as edificações eventualmente existentes para o mesmo 

uso, não exceda 0,025 da área total do terreno, excepto no caso de empreendimentos turísticos, em que o índice 

de utilização (Iu) poderá atingir 0,05; 
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c) A altura máxima de edificação é de 8 m, no ponto em que a fachada se implanta no terreno à cota altimétrica 

mais baixa; 

d) Afastamento mínimo dos edifícios aos limites da parcela será estabelecido de acordo com a legislação em 

vigor. 

e) Em construções de excepção, não se estabelece princípios reguladores específicos – alinhamentos, cérceas, 

volumetrias – sendo, no entanto, fundamental a justificação urbanística e de bom enquadramento paisagístico 

das intervenções.   

f) A destruição do coberto vegetal se limite ao estritamente necessário à implantação das construções e demais 

equipamentos; 

g) A execução e manutenção de todas as infra-estruturas próprias e necessárias à construção ficam a cargo dos 

interessados. 

 

3- A Câmara Municipal pode sempre condicionar, e até inviabilizar, as situações previstas no número anterior, 

fundamentada no agravamento das condições de acesso, de serviço das infra-estruturas de abastecimento e 

drenagem, de enquadramento paisagístico ou de preservação de valores culturais.  

 

4- Nestes espaços admite-se o licenciamento de pedreiras e/ou a sua ampliação desde que se cumpra o 

disposto no artigo 63º. 

 

SUBSECÇÃO II - ESPAÇOS FLORESTAIS DE PRODUÇÃO 

 

Artigo 54º - Identificação 

 

1- Os espaços florestais de produção correspondem a terrenos predominantemente de uso e/ou vocação 

florestal de dimensão significativa e contínuas. Engloba como sub-funções principais a produção de madeira, a 

produção de biomassa para energia, a produção de frutos e sementes e a produção de outros materiais vegetais 

e orgânicos. 

 

2- Tem como objectivos específicos promover a utilização de espécies com bom potencial produtivo que 

permitam obter madeira de qualidade e outros produtos não lenhosos, bem como a aplicação de técnicas 



 

 
47 

silvícolas capazes de elevar o valor comercial do produto final e preferencialmente de acordo com os respectivos 

códigos de boas práticas promovidos pelas entidades competentes.  

 

3- Estes espaços admitem funções de enquadramento a outros usos, como silvo-pastorícia, caça, pesca, recreio 

e estética da paisagem, nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 55º - Regime de exploração 

 

1- Sem prejuízo no disposto no PROFBM, no PMDFCI e nos PGF que venham a elaborar-se para estes 

espaços, deverá ser condicionada a actividade produtiva em solos mais susceptíveis, tais como matas 

ribeirinhas, cabeceiras das linhas de água, linhas de festo e cumeadas, solos degradados e/ou delgados e áreas 

com uma percentagem elevada de afloramentos rochosos. 

 

2- Nos espaços florestais, previstos neste artigo, não são permitidas práticas de destruição total do coberto 

vegetal e outras, que prejudiquem o seu papel estruturante e de compartimentação da paisagem. Deste modo, 

destinam-se estas áreas à produção florestal, de uma forma complementar ou não de actividade agrícola, ao 

fomento da silvo-pastorícia ou à exploração de recursos cinegéticos. 

 

3- No âmbito da defesa da floresta contra incêndios, nas acções de arborização e de reconversão florestal, os 

povoamentos monoespecíficos e equiénios, não poderão ter uma superfície contínua superior a 50 ha, devendo 

ser compartimentados nos termos da legislação em vigor.  

 

Artigo 56º - Regime de edificabilidade 

 

1- Nestes espaços florestais, e sem prejuízo da legislação em vigor sobre florestas ou outras servidões e 

restrições de utilidade pública (nomeadamente no âmbito da protecção civil, por motivos de defesa de pessoas e 

bens em situações de incêndio florestal), a edificabilidade está condicionada à dimensão das parcelas de forma 

a que a respectiva área permita o afastamento mínimo dos edifícios aos seus limites e restringindo-se 

excepcionalmente aos seguintes casos:  
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a) Instalações de apoio às actividades florestais do prédio em que se localizam, desde que devidamente 

justificadas; 

b) Equipamentos de interesse municipal, construções para uso turístico e estruturas de apoio ao recreio e lazer e 

projectos de valorização ambiental desde que se verifique as condições de edificabilidade;  

c) Obras de ampliação, reconstrução, alteração ou conservação de edifícios existentes; 

d) Obras de infra-estruturação e instalações de apoio à gestão das áreas em exploração. 

e) Construção de uma habitação unifamiliar isolada;  

f) Construção de unidades industriais isoladas compatíveis com o uso proposto, não enquadráveis nas zonas de 

construção;  

 

2- Nos casos definidos nas alíneas e) e f) a edificabilidade está ainda condicionada a que: 

a) A área mínima de terreno, para as operações urbanísticas admissíveis, corresponda à unidade mínima de 

cultura, com acesso a partir de caminho público;  

b) O índice de utilização (Iu) correspondente, incluindo as edificações eventualmente existentes para o mesmo 

uso, não exceda 0,025 da área total do terreno, excepto no caso das instalações cobertas destinadas ao apoio 

florestal e empreendimentos turísticos, em que o índice de utilização (Iu) poderá atingir 0,07; 

c) A altura máxima de edificação é de 9 m, no ponto em que a fachada se implanta no terreno à cota altimétrica 

mais baixa, exceptuando os casos de instalações técnicas especiais de prevenção a incêndios, de valorização 

energética e de aproveitamento de recursos florestais, estabelecimentos hoteleiros e equipamentos com 

programas especiais. 

d) Afastamento mínimo dos edifícios aos limites da parcela será estabelecido de acordo com a legislação em 

vigor. 

e) Em construções de excepção, não se estabelece princípios reguladores específicos – alinhamentos, cérceas, 

volumetrias – sendo, no entanto, fundamental a justificação urbanística e de bom enquadramento paisagístico 

das intervenções.   

f) A destruição do coberto vegetal se limite ao estritamente necessário à implantação das construções e demais 

equipamentos; 

g) A execução e manutenção de todas as infra-estruturas próprias e necessárias à construção ficam a cargo dos 

interessados 
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3- A Câmara Municipal pode sempre condicionar e até inviabilizar as situações previstas no número anterior, 

fundamentada no agravamento das condições de acesso, de serviço das infra-estruturas de abastecimento e 

drenagem, de enquadramento paisagístico ou de preservação de valores culturais. 

 

4- Nestes espaços admite-se ainda o licenciamento de pedreiras e a ampliação de pré-existentes desde que se 

cumpra o disposto no artigo 63º. 

 

SECÇÃO IV- ESPAÇOS DE USO MÚLTIPLO AGRÍCOLA E FLORESTAL 

 

Artigo 57º - Identificação 

 

Nos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, os usos agrícola e florestal coexistem sem que qualquer deles 

seja dominante. Na sua maioria correspondem a propriedades situadas nas imediações dos aglomerados 

urbanos, importantes no equilíbrio ecológico e paisagístico. 

 

Artigo 58º - Regime de edificabilidade 

 

1- Nos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal é interdita qualquer alteração ao uso do solo que diminua as 

suas potencialidades agrícolas ou florestais, assim como a realização de qualquer tipo de obras, com as 

excepções constantes do presente artigo. 

 

2- A área mínima da parcela para a edificação seja igual ou superior a 20000 metros.  

 

3- Nos terrenos com uso florestal efectivo ou potencial (assinalados na Carta dos Espaços Florestais) dentro dos 

espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, deverão ser seguidas as orientações previstas na Subsecção II – 

Espaços Florestais de Produção, para o regime de exploração e edificação, com as devidas adaptações, tendo 

em conta a legislação em vigor. 

 

4 - Nos espaços agrícolas e florestais de uso múltiplo admite-se: 

a) Construção de infra-estruturas de vigilância, detecção e combate de incêndios florestais;  
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b) Construção de instalações de apoio à produção e exploração agrícola ou pecuária, desde que:  

i. Não afectem negativamente a área envolvente em termos paisagísticos e de salubridade; 

ii. O índice de utilização (Iu) não seja superior a 0,07, excepto no caso das instalações cobertas 

destinadas à criação e abrigo de animais, em que o índice poderá atingir 0,1; 

iii. Não detenham mais de 2 pisos e a altura da edificação não seja superior a 9 m no ponto em que a 

fachada se implanta no terreno à cota altimétrica mais baixa, salvo por razões de ordem técnica 

devidamente justificadas; 

iv. Fique à responsabilidade do proprietário da estufa, abrigo e/ou construção precária a reposição do 

terreno no seu estado original, depois de abandonada, considerando-se abandono a não utilização 

destas unidades um ano após a última colheita; 

c) Construção, ampliação e alteração de edifícios para fins habitacionais, nas seguintes condições:  

i. Área mínima de terreno, para novas edificações, é igual à unidade mínima de cultura; 

ii.  Os novos edifícios devem implantar-se na área do prédio menos prejudicial à actividade agrícola, 

sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e correcta integração paisagística; 

iii. O índice de utilização (Iu) correspondente, incluindo a edificação eventualmente existente para o 

mesmo fim, não pode ser superior a 0,025 da área do prédio; 

iv. A altura máxima de edificação é de 9 m no ponto em que a fachada se implanta no terreno à cota 

altimétrica mais baixa; 

d) Construção, ampliação e alteração de edifícios para fins turísticos, recreio e lazer, bem como obras 

consideradas indispensáveis à defesa do património cultural ou ainda para equipamentos de interesse público, 

nas seguintes condições:  

i. O índice de utilização (Iu) do solo não exceda 0.07 da área do prédio;  

ii.  A altura máxima de edificação é de 9 m no ponto em que a fachada se implanta no terreno à cota 

altimétrica mais baixa, excepto nos casos de construções ou estruturas de carácter especial e pontual, 

destinadas a funções complementares e de enquadramento dos usos principais, previamente 

aprovadas pela Câmara Municipal. 
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SECÇÃO V - ESPAÇOS AFECTOS À EXPLORAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOS 

 

Artigo 59º - Identificação 

 

1- Os espaços afectos à exploração de recursos geológicos (e respectivas subcategorias) visam o 

conhecimento, a salvaguarda e a valorização de recursos naturais geológicos de acordo com a legislação em 

vigor. 

 

2- Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública respeitantes aos recursos geológicos, os espaços 

afectos à exploração de recursos geológicos encontram-se assinalados na Planta de Ordenamento, a saber: 

a) Perímetro de protecção à exploração da água de nascente termal das Caldas das Taipas (encontra-se 

assinalado na Planta de Condicionantes); 

b) Perímetro de protecção à exploração da água de nascente da Serra da Penha (encontra-se assinalado na 

Planta de Condicionantes); 

c) Espaços de depósitos minerais; 

d) Espaços de exploração de recursos geológicos. 

 

3- Os espaços afectos à exploração de recursos geológicos podem ser sobreponíveis com outras categorias de 

espaço. 

 

4- Esta categoria abrange as áreas de extracção e as necessárias à actividade incluindo actividades afins, 

nomeadamente os anexos e outras ocupações conexas com a transformação, bem como áreas complementares 

funcionalmente destinadas ao conhecimento, salvaguarda e valorização dos recursos geológicos. 

 

5- Sem prejuízo das atribuições e competências legais inerentes a cada caso concreto, o conhecimento, 

salvaguarda e valorização dos recursos geológicos são passíveis de deliberação favorável por parte dos órgãos 

municipais em qualquer classe de espaço. 
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Artigo 60º - Regime do perímetro de protecção à exploração da água de nascente termal das Caldas das Taipas  

 

1- O perímetro de protecção a exploração da água de nascente termal das Caldas das Taipas encontra-se 

definido de acordo com a legislação em vigor. 

 

2- As condicionantes à ocupação, no perímetro de protecção, de acordo com a sua compartimentação em zona 

imediata, zona intermédia e zona alargada, são estabelecidas de acordo com a lei. 

 

Artigo 61º - Regime do perímetro de protecção à exploração da água de nascente da Serra da Penha 

 

1- O perímetro de protecção a exploração da água de nascente da Serra da Penha encontra-se definido de 

acordo com a legislação em vigor. 

 

2- As condicionantes à ocupação, no perímetro de protecção, de acordo com a sua compartimentação em zona 

imediata, zona intermédia e zona alargada, são estabelecidas de acordo com a lei. 

 

Artigo 62º - Regime dos espaços de depósitos minerais 

 

1- Integram-se no domínio público do Estado os depósitos minerais, nomeadamente as ocorrências de volfrâmio. 

 

2- Enquanto não forem desenvolvidos estudos de prospecção, que permitam avaliar as reservas de depósitos 

minerais, não é permitida a ocupação de superfície por estruturas definitivas em todas as jazidas conhecidas ou 

simples ocorrências. 

Artigo 63º - Regime dos espaços de exploração de recursos geológicos 

 

1- Nestes espaços apenas são permitidas as instalações inerentes à actividade de extracção e transformação de 

granitos, nomeadamente, instalações para serviços e equipamentos de apoio a estas actividades sendo 

expressamente interdita a edificação para fins habitacionais. 
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2- Em áreas integradas em solo urbano apenas se admitem explorações de recursos hidrogeológicos. 

 

3- Nos espaços de indústria extractiva apenas se admite a edificação de: 

a) Armazéns e depósitos; 

b) Oficinas de apoio; 

c) Escritórios de apoio; 

d) Espaços de recreio e lazer dos trabalhadores; 

e) Instalações para pessoal de vigilância e de manutenção; 

f) Unidades industriais de transformação de inertes. 

 

4- Sem prejuízo das competências legais aplicáveis a cada situação, a exploração de recursos geológicos, fora 

dos espaços de indústria extractiva, pode ser objecto de deliberação favorável no domínio de intervenção 

procedimental dos órgãos do Município, desde que estes reconheçam que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis 

para o ordenamento e desenvolvimento local. 

 

5- Cumulativamente com o cumprimento de todas as disposições legais e regulamentares em vigor, serão 

encargos das entidades proprietárias das unidades a instalar, a construção, manutenção e gestão dos sistemas 

que garantam de modo permanente e eficaz o controle e tratamento dos efluentes eventualmente produzidos, a 

eliminação de todas as formas de degradação ambiental resultante da laboração, a recuperação paisagística das 

áreas cuja exploração tenha cessado e a preservação ou utilização sustentável dos recursos naturais. 

 

SECÇÃO VI - AGLOMERADOS RURAIS 

 

Artigo 64º - Identificação 

 

Estes espaços correspondem a conjuntos habitacionais cuja génese se encontra ligada à actividade agrícola, 

que conservam ainda a estrutura e as características morfológicas originais, possuindo um significado histórico e 

arquitectónico representativo que se pretende preservar e requalificar.  
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Artigo 65º – Regime de edificabilidade 

 

1- Nestas áreas são permitidos, para além do uso residencial, usos complementares às actividades agrícola e 

pecuária, desde que compatíveis com a função dominante, designadamente de serviços e comércio de apoio ou 

de turismo em espaço rural.  

 

2- Para os aglomerados rurais é instituído um regime de protecção que implica a preservação e conservação dos 

aspectos dominantes da sua imagem, nomeadamente das suas características morfológicas, incluindo a 

estrutura, forma de agregação, tipologia, materiais e dimensão de vãos, admitindo-se para além de obras de 

conservação, as seguintes intervenções:  

a) Obras de reconstrução, alteração e de ampliação para melhoria das condições de habitabilidade e conforto, 

desde que respeitando a altura das fachadas da edificação existente ou da envolvente:  

b) Construção de edificação nova nos espaços intersticiais dos aglomerados, desde que respeite a altura das 

fachadas dominante dos edifícios contíguos, os alinhamentos existentes e contribua para a valorização do 

espaço público;  

c) Para as novas construções admissíveis, a área mínima de terreno deverá ser de 1000 m² com frente mínima 

de 25 m confrontante com via pública; 

d) O índice de utilização (Iu) correspondente, incluindo a edificação eventualmente existente para o mesmo fim, 

não pode ser superior a 0,2 da área do prédio;  

e) Nesta área não será admissível a abertura de novos arruamentos, no entanto, e em situações devidamente 

justificadas, admitir-se-ão pavimentações, repavimentações, e conclusão de arruamentos preexistentes.  

f) Sempre que se considere necessária a criação, beneficiação ou reforço do espaço público e infra-estruturas, 

as intervenções a realizar deverão contribuir para essa consubstancialização em conformidade com as 

necessidades verificadas na área onde se insere a pretensão. 

 

SECÇÃO VII – ÁREAS DE EDIFICAÇÃO DISPERSA 

 

Artigo 66º - Identificação 

 

1- As áreas de edificação dispersa configuram espaços territoriais agrupados em: 
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a) Áreas excêntricas aos aglomerados urbanos, de grau de urbanização variável, onde a infra-estruturação do 

solo é na generalidade reduzida (ou não prioritária), a acessibilidade não se apresenta capaz e as condições de 

salubridade, integração paisagística e ambiental são pouco qualificadas; 

b) Áreas conformadas por pequenos conjuntos de edificações cuja origem se encontra ligada à actividade 

agrícola e que, ainda hoje, apresentam condições para a preservação e manutenção dos valores paisagísticos, 

funcionais e patrimoniais existentes. 

 

Artigo 67º – Regime de edificabilidade 

 

1- Nesta classe de uso do solo pretende-se privilegiar acções que visem a reconversão urbanística e valorização 

ambiental, a recuperação de construções existentes e sua integração na paisagem, com valorização do espaço 

verde próprio e envolvente. 

 

2- Esta classe de uso de solo destina-se à função residencial, serviços, comércio de proximidade, 

estabelecimentos de restauração e bebidas, alojamento turístico e equipamentos de interesse público.  

 

3- Admite-se ainda a instalação, em rés-do-chão de habitação própria, de unidades industriais (tipo III ou 

equivalente) ou de armazenagem de produtos não perigosos e/ou poluentes, assim como, a ampliação pontual 

de unidades industriais e de armazenagem devidamente licenciadas quando se verificar: 

a) A inexistência de condições de incompatibilidade;  

b) A acessibilidade adequada e dimensionada para as características do local;  

c) O reconhecimento de interesse para a economia local pela Câmara Municipal, bem como, a avaliação do 

impacto urbanístico na envolvente;  

d) A salvaguarda da componente ambiental/integração paisagística, defesa dos elementos biofísicos, 

patrimoniais, etc. 

e) O disposto no artigo 75º. 

 

4- A tipologia a adoptar deverá ser a edificação uni ou bifamiliar isolada. 

 

5- Qualquer terreno, a sujeitar à edificação, deverá possuir uma área minima de 2.000 m² e frente mínima de 30 

m confrontante com via pública. 
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6- O índice de utilização (IU) correspondente, incluindo as edificações eventualmente existentes para o mesmo 

fim, não pode ser superior a 0,15 da área do prédio; 

 

7- A altura da edificação a adoptar não poderá ultrapassar os dois pisos. 

 

8- Nesta área não será admissível a abertura de novos arruamentos, no entanto, e em situações devidamente 

justificadas, admitir-se-ão pavimentações, repavimentações, e conclusão de arruamentos preexistentes.  

 

9- Sempre que se considere necessária a criação, beneficiação ou reforço do espaço público e infra-estruturas, 

as intervenções a realizar deverão contribuir para essa consubstancialização em conformidade com as 

necessidades verificadas na área onde se insere a pretensão. 

 

10- Nestas áreas não serão admitidas operações de loteamento.  

 

11- Os projectos de licenciamento deverão incluir estudos de integração paisagística, para o prédio a que se 

destina, subscrito por técnico habilitado.  

 

12- Não são permitidos movimentos de terras para além do estritamente necessário na implantação da 

construção. 

 

13- As propostas deverão privilegiar a não impermeabilização do solo. 

 

SECÇÃO VIII- PARQUE DE SUCATA 

 

Artigo 68º - Identificação 

 

As regras para a localização dos parques de sucata e o licenciamento da instalação e ampliação de depósitos de 

sucata, são estabelecidas de acordo com a legislação em vigor, com o objectivo de promover um correcto 

ordenamento do território, evitando a degradação da paisagem e do ambiente, e protegendo a saúde publica. 
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Artigo 69º - Regime 

 

O presente regime não se aplica a resíduos sujeitos a legislação especial, designadamente, de resíduos 

perigosos, radioactivos, hospitalares, urbanos ou industriais, bem como a resíduos submetidos a armazenagem 

ou reciclagem no contexto de qualquer actividade sujeita a licenciamento industrial. 

 

Artigo 70º - Condicionamentos de Implantação 

 

A criação dos parques de sucata, fica sujeita aos seguintes condicionalismos: 

a) A área de implantação deve incluir uma orla periférica com uma cortina arbórea com pelo menos 3m de altura; 

b) Devem dispor no seu interior, de uma zona de protecção circundante com a largura de 5 m, na qual é proibido 

o depósito de qualquer tipo de resíduos. 

c) A sobreposição de materiais em área não coberta não pode atingir altura superior à da cortina arbórea 

existente, nem nunca superior a 4mt. 

c) Devem observar as categorias específicas de resíduos e condições de armazenagem, previstos na legislação 

em vigor. 

 

Artigo 71º - Localização dos Depósitos de Sucata 

 

1- Os depósitos de sucata só podem ser instalados no Parque de Sucata previsto em PMOT, de iniciativa da 

Câmara Municipal. 

2- Nos termos da legislação em vigor, a obtenção de alvará para instalação ou ampliação de depósitos de sucata 

está sujeita a licenciamento municipal. 

 

 

 



 

 
58 

CAPÍTULO V – QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO  

 

Artigo 72º – Disposições gerais 

 

1- O solo urbano destina-se preferencialmente à urbanização e edificação no sentido da resposta adequada à 

salvaguarda e desenvolvimento das actividades habitacionais, comerciais, de serviços, lazer e recreio, 

produtivas e de logística num território que se pretende qualificado e estrutura-se em: 

a) Solo urbanizado; 

b) Solo urbanizável; 

 

2- Em todas as categorias do solo, e quando devidamente referenciado, admitem-se funções distintas das 

especificadas quando se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições expressas: 

a) A inexistência de condições de incompatibilidade, designadamente a nível urbanístico, de enquadramento 

paisagístico, arquitectónico e ambiental; 

b) O reforço e/ou coerência com a infra-estrutura de suporte;  

c) A acessibilidade adequada e dimensionada, de acordo com o previsto no artigo 23º do presente Regulamento; 

d) A salvaguarda da componente urbanística, integração paisagística e bens culturais; 

f) O disposto no artigo 39.º 

 

SECÇÃO I – SOLO URBANIZADO  

 

Artigo 73º - Disposições gerais 

 

1- O solo urbanizado encontra-se dotado de infra-estruturas urbanas, servido por equipamentos de utilização 

colectiva e integra as seguintes categorias funcionais e respectivas categorias ou subcategorias de espaço:  

a) Espaços centrais; 

i. Espaços centrais nível I – Área classificada intramuros; 

ii. Espaços centrais nível II – Zona especial de protecção (ZEP);  

iii. Espaços centrais nível III – Urbano de alta densidade; 

b) Espaços residenciais; 

c) Espaços urbanos de baixa densidade;  
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d) Espaços de uso especial. 

e) Espaços de actividades económicas; 

f) Espaços verdes; 

 i. Espaços verdes de enquadramento; 

 ii. Espaços verdes de utilização colectiva;  

iii. Espaços verdes de utilização colectiva previstos. 

 

2- Estes espaços correspondem a áreas de urbanização consolidada ou em consolidação, sendo objectivo deste 

Plano a sua valorização, conservação e desenvolvimento harmonioso, contemplando as vertentes de 

sustentabilidade, nuclearização e acerto urbanístico. 

 

SUBSECÇÃO I – ESPAÇOS CENTRAIS  

 

Artigo 74º - Identificação 

 

1- Correspondem às áreas urbanas já consolidadas e densificadas, ou a consolidar e densificar, caracterizadas 

pela sua centralidade e protagonismo urbano, onde a coexistência das funções habitação, comércio, serviços e 

equipamentos é acentuadamente reconhecível. 

 

2- Os espaços centrais estruturam-se em: 

i. Espaços centrais nível I – Área classificada intramuros; 

ii. Espaços centrais nível II – Zona especial de protecção (ZEP);  

iii. Espaços centrais nível III – Urbano de alta densidade; 

 

SUBSECÇÃO II – ESPAÇOS CENTRAIS NÍVEL I – ÁREA CLASSIFICADA INTRAMUROS 

 

Artigo 75º -  Identificação e regime 

 

1- A área do Centro Histórico compreende os tecidos consolidados mais antigos da cidade de Guimarães e que 

se encontram delimitados na carta de ordenamento e condicionantes. 
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2- A área classificada de Património Mundial da Humanidade, corresponde a um bem imóvel, com grau de 

interesse nacional, e a sua delimitação fixa a respectiva zona especial de protecção, nos termos da lei; 

 

3- A Zona intramuros corresponde à malha situada dentro do antigo perímetro da Muralha, encontrando-se 

classificada pela UNESCO de Património Mundial da Humanidade, desde de Dezembro de 2001. 

 

Artigo 76º - Usos e funções 

 

1- Nestas áreas pretende-se valorizar as acções que visem a salvaguarda do património existente, reforçando as 

politicas que defendem a manutenção da habitação e a instalação de equipamentos de escala local, potenciando 

a vertente turística e lúdica, ancorada a um centro cívico activo e dinâmico ao nível concelhio. 

 

2- Desta forma, entende-se que as funções dominantes nestas áreas, sejam a habitação, o comércio, os 

serviços e os equipamentos; 

 

3- Admitem-se ainda os usos pré-existentes, os estabelecimentos de carácter hoteleiro, de restauração ou de 

bebidas bem como, as actividades a armazenagem e Industria, desde de que não contrariem o disposto no 

artigo 39.º, e que contribuam para potenciar os objectivos estratégicos estabelecidos para o Centro Histórico. 

 

Artigo 77º – Regime de Edificabilidade 

 

1- Nestas áreas, as operações urbanísticas ficam sujeitas ao cumprimento da legislação vigente para os 

Edifícios ou Conjuntos Classificados como Património Nacional.  

 

2- Para além dos instrumentos legais em vigor, a Câmara Municipal pode condicionar as intervenções nesta área 

através de regulamentação municipal. 

 

3- Na área classificada como Património Mundial da Humanidade, com excepção de edifícios dissonantes e sem 

interesse patrimonial (constantes em carta anexa – Planta de edifícios dissonantes na Zona Intramuros), são 

interditas as seguintes operações urbanísticas: 

a) A alteração da volumetria; 
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b) A alteração da cércea da edificação; 

c) A alteração de fachada; 

d) Novas edificações; 

 

SUBSECÇÃO II.I – ESPAÇOS CENTRAIS NÍVEL II – ZONA ESPECIAL DE PROTECÇÃO (ZEP) 

 

Artigo 78º - Identificação 

A Zona Especial de Protecção (ZEP) corresponde ao perímetro de salvaguarda da zona classificada como 

Património Mundial da Humanidade. 

 

Artigo 79º - Regime de edificabilidade 

 

1- Nestas áreas, as operações urbanísticas ficam sujeitas ao cumprimento da legislação vigente para as 

denominadas Zonas Especiais de Protecção (ZEP).  

 

2- Este espaço de construção destina-se, preferencialmente, ao desenvolvimento da função habitacional, de 

comércio e de serviços sem prejuízo do disposto no artigo 72.º 

 

3- A tipologia a adoptar deverá ser consonante com a dominante envolvente, contribuindo para a qualificação e 

valorização do local.  

 

4- O índice de ocupação (Io) correspondente nesta subcategoria, não deverá ser superior a 0,7, incluindo as 

edificações eventualmente existentes. Em casos justificáveis por razões de melhor integração, continuidade e 

acerto urbanístico, nomeadamente de alinhamentos e volumetrias, poder-se-á admitir um Índice de ocupação 

(Io) superior, inclusive a ocupação total do solo. 

 

5- O índice de impermeabilização (II) não poderá exceder 0,7. No entanto, e em casos justificáveis por razões de 

melhor integração, continuidade e acerto urbanístico poder-se-á admitir um índice de impermeabilização (II) 

superior, inclusive a impermeabilização total do solo.  
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6- Não se fixando qualquer dimensão de área e/ou frente de terreno, as operações urbanísticas a realizar 

deverão promover uma utilização do solo urbanisticamente consonante com a envolvente. 

 

SUBSECÇÃO II.II – ESPAÇOS CENTRAIS NÍVEL III – URBANO DE ALTA DENSIDADE 

 

Artigo 80º - Identificação  

 

1- Nesta subcategoria funcional do solo urbano integram-se as restantes áreas, cuja centralidade importa 

reforçar e potenciar.  

 

Artigo 81º - Regime  

 

1- Este espaço de construção destina-se preferencialmente ao desenvolvimento da função habitacional, de 

comércio de proximidade e de serviços sem prejuízo do disposto no artigo 74.º. 

 

2- A tipologia dominante a adoptar deverá ser a edificação de utilização colectiva.  

 

3- O índice de ocupação (Io) correspondente nesta subcategoria, não deverá ser superior a 0,7, incluindo as 

edificações eventualmente existentes. Em casos justificáveis por razões de melhor integração, continuidade e 

acerto urbanístico, nomeadamente de alinhamentos e volumetrias, poder-se-á admitir um Índice de ocupação 

(Io) superior, inclusive a ocupação total do solo. 

 

4- O índice de impermeabilização (II) não poderá exceder 0,7. No entanto, e em casos justificáveis por razões de 

melhor integração, continuidade e acerto urbanístico poder-se-á admitir um índice de impermeabilização (II) 

superior, inclusive a impermeabilização total do solo.  

 

5- Não se fixando qualquer dimensão de área e/ou frente de terreno, as operações urbanísticas a realizar 

deverão promover uma utilização do solo urbanisticamente consonante com a envolvente. 
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SUBSECÇÃO II – ESPAÇOS RESIDENCIAIS  

 

Artigo 82º - Identificação 

 

1- São espaços urbanos em fase de crescimento, em consolidação, ou já consolidados, maioritariamente 

residenciais, cujo reforço da coexistência da habitação com o comércio e serviços de proximidade é, 

conjuntamente com a nuclearização e sentido de identificabilidade dos locais, um objectivo basilar desta 

classificação do solo urbano. 

 

2- Estes espaços deverão ser alvo de investimento público/privado com vista à consolidação e crescimento do 

grau de infra-estruturação e acessibilidade, de forma a potenciar o desenvolvimento urbano equilibrado e 

sustentado. 

 

Artigo 83º - Regime  

 

1- Este espaço de construção destina-se, essencialmente, ao desenvolvimento da função habitacional, de 

comércio de proximidade e de serviços sem prejuízo do disposto no artigo 74.º.  

 

2- A tipologia dominante a adoptar deverá ser a construção isolada ou geminada, em edifício com o máximo de 

duas unidades de ocupação.  

 

3- Admite-se, além destas tipologias, edificação em banda, de uso misto e multifamiliar em situações cujo 

enquadramento urbanístico do local o permitam, e se encontrem inseridas nas zonas A, B e C constantes no 

artigo 8.º. 

 

4- Nas áreas que possuam infra-estruturas de água, saneamento e vias de acesso pavimentadas, não se fixa 

dimensão de área e/ou frente de terreno, devendo as operações urbanísticas a realizar promover uma utilização 

do solo urbanisticamente consonante com a envolvente. 
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5- Em situações em que, pela dimensão e natureza da intervenção não seja justificável e/ou estritamente 

imprescindível a execução das redes públicas referenciadas (nomeadamente no que concerne a água e 

saneamento), poder-se-á admitir a construção de habitação unifamiliar isolada, desde que sejam criados 

sistemas próprios, devidamente autorizados pelos serviços competentes, sendo que, a área mínima da parcela 

ou lote deverá ser de 1000 m² (mil metros quadrados) com frente mínima de 25 m (vinte e cinco metros) 

confrontante com a via pública. Não será admissível nestas áreas (sem as infra-estruturas referidas) habitação 

bifamiliar, multifamiliar ou em banda.  

 

6- O índice de ocupação (Io) correspondente nesta categoria, não deverá ser superior a 0,4, incluindo as 

edificações eventualmente existentes. No entanto, e em casos justificáveis por razões de melhor integração, 

continuidade e acerto urbanístico, nomeadamente de alinhamentos e volumetrias, poder-se-á admitir um Índice 

de ocupação (Io) superior. 

 

7- O Índice de impermeabilização (Ii) não poderá exceder 0,4. No entanto, e em casos justificáveis por razões de 

melhor integração, continuidade e acerto urbanístico poder-se-á admitir um Índice de impermeabilização (Ii) 

superior. 

 

8- A expressão da edificação, com planos de fachada contíguos, não deverá ser superior a dois pisos, não 

podendo ainda, a totalidade da edificação, exceder os três pisos, contados desde a menor cota até ao topo da 

cobertura. Para tal, são considerados contíguos, todos os planos de fachada em que o recuo, entre eles, seja 

inferior a 3 metros. 

 

SUBSECÇÃO III – ESPAÇOS URBANOS DE BAIXA DENSIDADE  

 

Artigo 84º - Identificação  

 

1- Esta categoria integra zonas urbanas disseminadas, de génese rural ou periurbana cuja morfologia está 

associada à actividade agrícola, industrial, comercial, ou a fenómenos expansionistas de malhas urbanas mais 

centralizadas. 
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2- Estas áreas associam-se igualmente estes espaços a fenómenos de ocupação de transição entre o urbano e 

o rural, sem clara distinção entre as características de ocupação de cada um deles. 

 

Artigo 85º - Regime  

 

1- Pretende-se privilegiar acções que visem a reconversão urbanística e valorização ambiental, a recuperação 

de construções existentes e sua (re)integração na paisagem, com valorização do espaço verde onde se insere. 

 

2- Destina-se à função residencial, serviços, comércio tradicional, estabelecimentos de restauração e bebidas, 

alojamento turístico e equipamentos de utilização colectiva.  

 

3- Admite-se ainda a instalação, em rés-do-chão de habitação própria, de unidades industriais (tipo III ou 

equivalente) ou de armazenagem de produtos não perigosos e/ou poluentes, assim como a ampliação pontual 

de unidades industriais e de armazenagem, devidamente licenciadas sem prejuízo do disposto no artigo 41.º. 

 

4- A tipologia a adoptar deverá ser a edificação unifamiliar ou bifamiliar isolada. 

 

5- Qualquer terreno, a sujeitar à edificação, deverá possuir uma área mínima de 2.000 m² (dois mil metros 

quadrados) e frente mínima de 30 m (trinta metros) confrontante com a via pública. 

 

6- O índice de ocupação (Io) correspondente nesta categoria, não deverá ser superior a 0,2 da área da parcela, 

incluindo as edificações eventualmente existentes. No entanto, e em casos justificáveis por razões de melhor 

integração, continuidade e acerto urbanístico -nomeadamente acerto de alinhamentos e volumetrias - poder-se-á 

admitir um Índice de ocupação (Io)  superior. 

 

7- As propostas deverão privilegiar a não impermeabilização do solo. No entanto, por razões funcionais, admite-

se um Índice de impermeabilização (Ii) que não deverá exceder 0,2 da área da parcela. Em casos devidamente 

justificáveis, por razões de melhor integração, continuidade e acerto urbanístico poder-se-á admitir um Índice de 

impermeabilização (Ii) superior. 
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8- Não será admissível, que a expressão da edificação seja superior a dois pisos, contados desde a menor cota 

até ao topo da cobertura, com as excepções previstas no artigo 32.º. 

 

9- Nesta área não será admissível a abertura de novas vias. No entanto, admitir-se-ão pavimentações, 

repavimentações e a conclusão de arruamentos pré-existentes, em situações devidamente justificadas e com 

emissão de declaração de interesse municipal. Sempre que se considere necessária a criação, beneficiação ou 

reforço do espaço público e infra-estruturas, as intervenções a realizar deverão contribuir para essa 

consubstancialização, em conformidade com as necessidades verificadas na área onde se insere a pretensão. 

 

10- Nestas áreas não serão admitidas operações de loteamento. No entanto, nos terrenos cuja frente 

confrontante com via pública seja superior a 60 m de extensão, é admissível a realização de uma operação de 

destaque desde que se garanta, para cada uma das parcelas, as dimensões mínimas referidas no n.º 6 deste 

artigo. 

 

11- As operações urbanísticas a realizar, deverão incluir estudos de integração paisagística, para a parcela a 

que se destina, subscrito por técnico habilitado.  

 

12- Não são permitidos movimentos de terras para além do estritamente necessário à implantação da 

construção. 

 

SUBSECÇÃO IV – ESPAÇOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 

Artigo 86º – Identificação 

 

1- São espaços destinados às actividades económicas, potencializando a diversidade, multiplicidade, e 

complementaridade das actividades produtivas e de consumo, usufruindo da proximidade a vias estruturantes de 

acesso, constituindo no seu conjunto, um, ou vários, Cluster(s), cuja dimensão e concentração reforcem a carga 

infra-estrutural destes espaços. 

 

2- Esta situação prende-se com a necessidade de optimizar e diversificar o sector de empreendedorismo, em 

função da reestruturação económica e o respeito pelo meio envolvente, seja ele natural ou construído. 
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Artigo 87º – Regime  

 

1- Destina-se ao desenvolvimento das actividades industrial, armazenagem, logística, hotelaria, comércio, 

serviços, e equipamentos de apoio, nomeadamente no âmbito do desporto, saúde, ensino, cultura e lazer, e 

outros que manifestamente complementarizem as actividades referenciadas. 

 

2- O índice de ocupação (Io) correspondente, não deverá ser superior a 0,4 da área da parcela ou lote, incluindo 

as edificações eventualmente existentes. No entanto, e em casos justificáveis por razões de melhor integração, 

continuidade e acerto urbanístico, nomeadamente acerto de alinhamentos e volumetrias, poder-se-á admitir um 

Índice de ocupação (Io) superior. 

 

3- As propostas de acessibilidade e estacionamento deverão privilegiar a não impermeabilização do solo. No 

entanto, por razões funcionais, admite-se um índice de impermeabilização (Ii) que não deverá exceder 0,8 da 

área da parcela. 

 

4- Os afastamentos mínimos admissíveis da construção com função industrial, de armazenagem ou comércio de 

média e grande superfície, ao limite da parcela ou lote serão, respectivamente, de 5 m laterais e posterior, e 10 

m frontal, admitindo-se no entanto, construções geminadas ou em banda, sem prejuízo da demais legislação em 

vigor. Em situações de colmatação ou consolidação, dever-se-á ter em conta os alinhamentos pré-existentes. 

 

5 – Nos casos de contiguidade com uma zona de construção de carácter essencialmente habitacional, o 

afastamento de qualquer nova implantação industrial, a essa extrema lateral, deverá ser ampliado para 15 

metros, onde deverá ser constituída uma área verde de integração da construção pretendida, tornando-se assim 

possível melhor harmonizar e demarcar a transição entre escalas e funções diversas.  

 

6- As operações urbanísticas a desenvolver deverão obrigatoriamente prever a qualificação ambiental e 

paisagística do local, nomeadamente através da criação de áreas verdes e arborizadas qualificadas de uso 

individual e/ou colectivo. 

 

7- Em situações de malhas urbanas não consolidadas deverá ser elaborado estudo urbanístico de conjunto. 
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SUBSECÇÃO V – ESPAÇOS DE USO ESPECIAL  

 

Artigo 88º – Identificação 

 

São espaços que se afiguram estratégicos do ponto de vista da localização de equipamentos ou infra-estruturas 

de apoio à população e que visam a complementaridade e valorização da cidadania. 

 

Artigo 89º – Regime  

 

1 – Destina-se preferencialmente à concretização de equipamentos, de utilização individual ou colectiva, às infra-

estruturas necessárias e outras construções complementares de apoio, nomeadamente no âmbito do desporto, 

saúde, ensino, cultura e lazer, e outros que manifestamente complementarizem as actividades referenciadas. 

 

2 – Dada a especificidade deste tipo de construções e/ou instalações, não se estabelece princípios reguladores 

específicos, alinhamentos, cérceas, volumetrias, sendo no entanto, fundamental a justificação urbanística e de 

bom enquadramento paisagístico das intervenções.   

 

3- Não se fixa dimensão de área e/ou frente de parcela ou lote, devendo as intervenções promover uma 

utilização do solo urbanisticamente consonante com a envolvente, assegurando as infra-estruturas necessárias 

ao seu funcionamento exigidas legalmente. 

 

4- As operações urbanísticas e edificações pontuais a realizar, deverão obrigatoriamente prever a qualificação 

ambiental e paisagística do local, nomeadamente através da criação de áreas verdes e arborizadas de uso 

individual e/ou colectivo. 

 

5- O índice de ocupação (Io) correspondente não deverá ser superior a 0,6. No entanto, e em casos justificáveis 

por razões de melhor integração, continuidade e acerto urbanístico, nomeadamente acerto de alinhamentos e 

volumetrias, poder-se-á admitir um Índice de ocupação (Io) superior. 
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6- As propostas de acessibilidade e estacionamento deverão privilegiar a não impermeabilização do solo. No 

entanto, por razões funcionais, admite-se um Índice de impermeabilização (Ii) que não deverá exceder 0,6 do 

solo. 

 

SUBSECÇÃO VI – ESPAÇOS VERDES  

 

Artigo 90º - Identificação 

 

1- Os espaços verdes têm funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de actividades ao ar livre de recreio, 

lazer, desporto e cultura, agrícolas e florestais coincidindo no todo, ou em parte, com a estrutura ecológica 

municipal. 

 

2- Estes espaços compreendem as seguintes subcategorias: 

 

a) Espaços verdes de enquadramento - correspondem, na generalidade, a espaços envolventes a infra-

estruturas rodoviárias e ferroviárias que, pelo seu carácter residual, contribuem para o enquadramento e 

valorização paisagística do local.  

 

b) Espaços verdes de uso público - espaços destinados à concretização de parques de lazer já 

programados/projectados (pela Câmara Municipal), e parques existentes com carácter estruturante e inseridos 

na malha urbana. 

 

Artigo 91º - Regime específico para os espaços verdes de enquadramento  

 

1- Nestes espaços a edificabilidade deverá ser restrita, interdita a construção de novos edifícios e só serão 

admitidas a obras necessárias para a qualificação criteriosa do espaço.    

 

2- Deverá ser mantido o coberto arbóreo existente e a alteração da morfologia do terreno deverá ser reduzida 

admitindo-se apenas as intervenções e as actividades que não descaracterizem e alterem o seu valor 

paisagístico, ecológico e ambiental. 
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Artigo 92º - Regime específico para os espaços verdes de uso público  

 

1- Estes espaços destinam-se à concretização efectiva de parques de lazer, recreio e desporto de apoio à 

população, admitindo-se a construção de equipamentos e serviços complementares às actividades inerentes. 

 

2- Deverá ser mantido o coberto arbóreo existente e a alteração da morfologia do terreno deverá ser reduzida 

admitindo-se apenas as intervenções e as actividades que não descaracterizem e alterem o seu valor 

paisagístico, ecológico e ambiental. 

 

3- O índice de ocupação (Io), não deverá ser superior a 0,1.  

 

4- As propostas de acessibilidade e estacionamento deverão privilegiar a não impermeabilização do solo. 

 

 

SECÇÃO II – SOLO URBANIZÁVEL  

 

Artigo 93º – Disposições gerais  

 

1- O Solo Urbanizável integra as seguintes categorias funcionais e usos estabelecidos na Secção anterior para 

as respectivas categorias ou subcategorias de espaço:  

a) Espaços centrais de nível III; 

b) Espaços residenciais;  

c) Espaços de actividades económicas  

d) Espaços de uso especial; 

 

2- Estes espaços correspondem a áreas de expansão urbana, sendo objectivo deste Plano a sua valorização, 

conservação e desenvolvimento harmonioso, contemplando as vertentes de sustentabilidade, nuclearização e 

acerto urbanístico. 

 

3- Os espaços urbanizáveis correspondem a áreas de expansão urbana programada, quando integrados em 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) a executar de acordo com os objectivos, parâmetros e 
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formas de concretização ou, quando não incluídos em UOPG, dizem respeito a áreas de expansão não 

programada, contíguas a espaços urbanizados e apoiadas em vias que se encontram parcialmente infra-

estruturadas, cuja ocupação pode ocorrer através de loteamentos ou edificação isolada, desde que observadas 

as seguintes condições:  

a) A operação urbanística não condicione a futura urbanização dos terrenos adjacentes e sejam executadas 

todas as infra-estruturas públicas em falta, ou não se justificando se recorra a sistemas privativos, para futuras 

ligações às redes públicas:  

b) Sejam respeitados os usos permitidos e os parâmetros de edificabilidade de acordo com as tipologias 

envolventes;  
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CAPÍTULO V I – PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL  

 

SECÇÃO I – PLANEAMENTO E GESTÃO  

 

Artigo 94º -  Execução 

 

1- A execução do PDM, consiste na concretização das acções de uso, ocupação e transformação do solo as 

diferentes áreas do território municipal, sejam acções de iniciativa pública ou privada. 

 

2- A execução compreende duas categorias operacionais: 

a) A edificação nas parcelas em solo urbanizado; 

b) A urbanização programada, quando necessária, em solo urbanizável.  

 

3 - O desenvolvimento urbano coerente e não fragmentado exige um plano estratégico para o território que 

compreenda linhas orientadoras para a sua concretização no espaço e no tempo, condicionadoras de toda e 

qualquer intervenção de forma clara; ou seja, é fundamental que a execução do plano se processe de forma 

coerente e de acordo com as premissas previamente delineadas para o território. 

 

4- Face à actual situação da ocupação do território, a programação da execução do plano depende do nível de 

consolidação das estruturas urbanas, quer ao nível da sua estrutura morfológica, quer no que respeita aos usos 

estabelecidos. 

 

5- Desta forma, para efeitos de execução do plano, o solo urbano compreende duas categorias operacionais que 

se encontram diferenciadas quanto ao estado da estrutura de suporte à ocupação do solo, designadamente; 

a) Áreas consolidadas – solo urbanizado 

b) Áreas a consolidar – solo urbanizável 

 

Artigo 95º – Execução em solo urbanizado 

 

1- Compreende-se nesta designação as áreas urbanas que se encontram consolidadas onde, por princípio, se 

pretende que as operações urbanísticas avulsas contribuam para a integração dos espaços de colmatação. 
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2- Nas áreas consolidadas pretende-se a estabilização, preservação e valorização dos tecidos urbanos 

existentes, processadas dominantemente, através do recurso a operações urbanísticas previstas no Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação. 

 

3- Exceptuam-se do disposto do número anterior os seguintes casos: 

a) As áreas a que correspondem os perímetros assinalados na Planta de Ordenamento, como Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão; 

b) Outras áreas que a Câmara Municipal venha a condicionar através da delimitação de unidades de execução, 

planos de pormenor com efeitos registais, programas de acção territorial ou estudos de enquadramento urbano, 

por se justificar que as intervenções sejam suportadas por uma solução integrada de conjunto. 

 

Artigo 96º – Execução em solo urbanizável 

 

1- O solo urbanizável, compreende as áreas a desenvolver urbanisticamente, bem como, os vazios urbanos com 

dimensão para a sua estruturação de ocupação. A ocupação destas áreas descomprometidas, implica acções de 

planeamento prévio que assegurem o seu correcto desenvolvimento. 

 

2- Nestas áreas, a execução do Plano processa-se, dominantemente, de acordo com os princípios estabelecidos 

para cada uma das UOPG, ou através de outros instrumentos de programação previstos para a concretização da 

urbanização programada, designadamente através de unidades de execução, planos de pormenor com efeitos 

registais, programas de acção territorial ou estudos de enquadramento urbano, por se justificar que as 

intervenções sejam suportadas por uma solução integrada de conjunto. 

 

3- Exceptuam-se do disposto do numero anterior as operações urbanísticas consideradas avulsas, quando as 

mesmas digam respeito a propostas localizadas na contiguidade com a área consolidada ou ainda com áreas 

que tenham adquirido características semelhantes àquela através de urbanização ou edificação, e desde que a 

Câmara Municipal considere que a proposta assegura uma correcta articulação formal e funcional com a área 

consolidada e não comprometa negativamente o ordenamento urbanístico da área envolvente. 

 

4- Nestas áreas, são interditas acções avulsas que contrariem os objectivos consagrados nos programas 

previstos na alínea a), ou ainda todas as acções que não garantam a execução global da proposta para o local. 
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Artigo 97º -  Programação estratégica das intervenções urbanísticas 

 

1- A carta de programação e execução (anexa ao programa de execução) contém a informação relativa à 

execução do plano, designadamente; 

a) A execução do PDM identifica as áreas que se pretende desenvolver; 

b) A especialização das operações estratégicas de carácter estruturante, identificadas pelas UOPG 

c) A identificação de áreas, de responsabilidade municipal, destinada a espaços verdes gerais, equipamentos de 

utilização colectiva e vias urbanas estruturantes. 

 

2- A carta de programação e execução do PDM, identifica, ainda, os planos de urbanização e pormenor eficazes 

e os que se encontram em elaboração. 

 

3- A programação estratégica de execução do PDM será determinada pela Câmara Municipal através da 

respectiva aprovação dos programas anuais ou plurianuais de concretização das opções e prioridades de 

desenvolvimento urbano. 

 

4- No âmbito destes programas, a Câmara Municipal determina a calendarização de concretização das UOPG 

ou de outros instrumentos de programação previstos, designadamente; 

a) Acções que contribuam de forma estruturante para a concretização dos objectivos do PDM e que sejam 

catalizadores para o seu desenvolvimento. 

b) Acções de consolidação e qualificação em áreas consolidadas e infra-estruturadas. 

c) Acções que visem a valorização ambiental e contribuam para a estrutura verde urbana de forma sustentada. 

d) Acções que originem a disponibilização do solo para concretização de equipamentos de interesse colectivo e 

outras infra-estruturas importantes para o desenvolvimento local. 

e) Acções que privilegiem a requalificação de estruturas urbanas degradadas e sua integração no tecido urbano 

qualificado. 

f) Acções que visem a conservação e valorização do Património cultural e edificado. 
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Artigo 98º – Programação Operacional 

 

A programação operacional consiste na forma como a Câmara Municipal, determina os objectivos programáticos 

a ter em consideração na concretização das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, tendo em vista a 

execução estratégica do plano, designadamente; 

a) Indicando os objectivos e o programa para a área em questão; 

b) Definindo os parâmetros urbanísticos e directivas a ter em conta na elaboração da proposta; 

c) Definindo a forma como a Câmara Municipal pretende materializar a programação operacional, podendo 

adoptar de forma isolada ou articulada os seguintes instrumentos: 

1- Plano de Urbanização 

2- Plano de Pormenor 

3- Unidade de Execução 

4- Programas de acção territorial 

                           

Artigo 99º - Estratégia na aplicação dos instrumentos de gestão territorial 

 

1- A Câmara Municipal determina para cada unidade de execução, os instrumentos de gestão disponíveis a 

aplicar, de acordo com as necessidades específicas de cada programa operacional.  

 

2- Não obstante a aplicação de operações urbanísticas de forma separada, estas devem, em conjunto, contribuir 

para os princípios previamente delineados no programa operacional.  

 

SECÇÃO II - CRITÉRIOS PEREQUATIVOS 

 

Artigo 100º – Objectivos e âmbito de aplicação 

 

O princípio da perequação compensatória, visa assegurar a justa repartição de benefícios e encargos resultantes 

da concretização do Plano entre os proprietários abrangidos pelo mesmo. 
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Artigo 101º – Mecanismos de perequação compensatória. 

 

1- A aplicação de mecanismos de perequação compensatória instituídos pelo Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT) ocorre nas seguintes acções: 

a) Nos espaços que venham a ser delimitados como áreas de urbanização programada; 

b) Nas unidades de execução que venham a ser delimitadas pela Câmara Municipal; 

c) Nas áreas que para esse efeito constem em plano de urbanização ou de pormenor; 

 

2- Nas áreas mencionados, deverão ser instituídos os seguintes mecanismos de perequação: 

a) Definição de um índice médio de utilização; 

b) Definição de uma área de cedência média; 

c) Repartição dos custos de urbanização. 

 

3) Os valores previstos nas alíneas a) e b) do número anterior, devem ser definidos em função da área 

estabelecidas na UOPG respectiva. 

 

Artigo 102º – Aplicação dos mecanismos de perequação 

 

1- Nos termos previstos anteriormente, é fixado, para cada um dos prédios, um direito abstracto de construir, que 

se designa por Edificabilidade Média, dado pelo produto do Índice Médio de Utilização pela área do prédio em 

causa. 

 

2- Quando a edificabilidade efectiva do prédio for superior à Edificabilidade Média, o proprietário deverá ceder 

para o domínio privado do município a área de terreno com a possibilidade construtiva em excesso. 

 

3- Quando a edificabilidade do prédio for inferior à Edificabilidade Média, o proprietário será compensado pelas 

formas previstas no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 

 

4- Quando o proprietário ou promotor, podendo realizar a Edificabilidade Média no seu prédio, não a queira 

esgotar, não há lugar à compensação a que se refere o número anterior. 
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5- Quando a área de cedência efectiva for superior ou inferior à correspondente à Cedência Média, deverá 

verificar-se a compensação nos termos estabelecidos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT). 

 

6- A repartição dos custos de urbanização deve adoptar isolada ou conjuntamente os critérios previstos no 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), articulando-os com a ponderação das 

diferenciações de situação infra-estrutural entre os prédios integrantes da unidade de execução e com aplicação 

dos mecanismos de taxação municipal relativa à execução de infra-estruturas urbanísticas 

 

SECÇÃO III - ÁREAS DE CEDÊNCIA PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA, INFRA-

ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA 

 

Artigo 103º – Parâmetros e dimensionamento 

 

Para o cálculo e o dimensionamento das áreas mínimas a integrar o domínio municipal, destinadas a 

implantação de espaços verdes de utilização colectiva e infra-estruturas, deve ter-se em conta: 

a) Para espaços verdes e utilização colectiva, equipamentos de utilização colectiva e construção ou ampliação 

de arruamentos, os definidos no RMEU.  

b) Para o estacionamento os valores previstos no presente regulamento; 

 

Artigo 104º - Cedências e compensações 

 

1- As áreas que resultem da aplicação do disposto no artigo anterior, passarão a integrar o domínio municipal, 

através da sua cedência ao município. 

 

2- O Município pode não aceitar, parte ou a totalidade das áreas referidas anteriormente, sempre que se 

verifique que área destinada à cedência seja considerada urbanisticamente desnecessária ou mesmo 

inconveniente face ás condições do local ou ainda desajustada relativamente a estudos urbanísticos realizados 

para o local. 
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3- No caso de se verificar a não-aceitação das áreas de cedência propostas, pelas razões mencionadas no 

numero anterior, há lugar ao pagamento de uma taxa compensatória ao município, em numerário ou em espécie, 

nos termos definidos no Regulamento Municipal de Taxas e Encargos das Operações Urbanísticas.  

 

SECÇÃO IV – UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

  

Artigo 105º - Identificação 

 

As UOPG, abaixo identificadas, e delimitadas na Carta de Programação e Execução, anexa ao Programa de 

Execução, e na Planta de Ordenamento, correspondem a polígonos territoriais dotados de um programa 

operacional que promove a sua concretização no âmbito territorial, correspondendo a espaços de intervenção 

cujas características exigem um tratamento mais detalhado ao nível de planeamento e gestão urbanística, tendo 

em conta as respectivas especificidades 

 

Artigo 106º - Objectivos gerais 

 

1- Sem prejuízo dos objectivos específicos estabelecidos para cada uma, as UOPG têm os seguintes objectivos 

gerais: 

 

a) As Unidades Operativas de Planeamento e gestão, (UOPG´s), visam assegurar um desenvolvimento urbano 

harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos pelos limites físicos da 

área efectiva a sujeitar a intervenção urbanística. Os limites mencionados anteriormente podem ser ajustados 

quando se verifique a necessidade de acerto cadastral ou, ainda, se justificar em sede de plano de urbanização 

ou de pormenor. 

b) Promover a qualificação do espaço urbano através de soluções equilibradas e de conjunto. 

 

2- Enquanto não estiverem aprovados os planos referidos no número anterior, aplicam-se as disposições e 

prescrições consignadas na Planta de Ordenamento do PDM e no presente Regulamento, complementadas 

pelas disposições contidas no artigo seguinte. 
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3- As UOPG encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento do PDM, conforme os níveis de aglomeração 

e polaridade: 

a) Freguesias de Zona A e B: 

UOPG 1 – Azurém 

UOPG 2 – Montanha da Penha - Costa 

UOPG 3 – Parque Agrícola da Veiga de Creixomil 

UOPG 4 – Silvares - Expansão Poente 

UOPG 5 – Ponte / Fermentões 

b) Freguesias Envolventes (Zona C e D): 

UOPG 6 – Campo de Golfe - Souto S. Salvador / Souto Sta. Maria 

UOPG 7 – Oleiros  

 

SUBSECÇÃO I - UOPG 1 – EXPANSÃO NOROESTE DA CIDADE 

 

Artigo 107º - Objectivos  

 

O objectivo desta UOPG é o estudo de harmonização de volumetrias e alturas de edificação, valorização do 

espaço público, dos espaços de uso especial, da estrutura ecológica urbana e do património arquitectónico da 

cidade, e melhoria do sistema de circulação e da oferta de estacionamento automóvel.  

 

Artigo 108º- Regulamentação para a elaboração de plano de urbanização ou de plano de pormenor  

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no artigo anterior, a elaboração do plano de urbanização ou do plano 

de pormenor terá em conta os parâmetros urbanísticos definidos neste Regulamento para cada uma das classes 

de uso de solo e a Estrutura Ecológica em Espaço Urbano, que se encontram delimitadas na Planta de 

Ordenamento. 
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SUBSECÇÃO II - UOPG 2 – SANTUÁRIO DA PENHA E ÁREA ENVOLVENTE – FREGUESIA DA COSTA  

 

Artigo 109º - Objectivos  

 

1- Dotar o concelho e a cidade de Guimarães de um grande espaço verde público que se deverá constituir como 

um dos elementos fundamentais da Estrutura Ecológica do concelho.  

 

2- Na Montanha da Penha, apenas se admitem equipamentos de interesse publico municipal, e que visem a 

requalificação ambiental e paisagística, designadamente, espaços de lazer e desportivos, e outros que visem a 

criação de infra-estruturas que promovam a interactividade do visitante com o espaço natural. 

 

3- Este estudo deverá alargar-se aos espaços edificados envolventes, harmonizando volumetrias e alturas da 

edificação, valorizando o património arquitectónico existente, e promovendo melhores condições de 

acessibilidade, circulação e estacionamento. 

 

Artigo 110º - Regulamentação para a elaboração de plano de urbanização ou plano de pormenor  

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no artigo anterior, a elaboração de Planos de Urbanização ou Planos 

de Pormenor, e tendo em conta os parâmetros urbanísticos definidos neste Regulamento para as Áreas 

classificadas de Reserva Ecológica, os Espaços florestais, os Espaços de Uso Especial e a Estrutura Ecológica, 

e que se encontram delimitadas na Planta de Ordenamento. 

 

SUBSECÇÃO III - UOPG 3 – PARQUE AGRÍCOLA DA VEIGA DE CREIXOMIL 

  

Artigo 111º - Objectivos  

 

Esta UOPG visa a requalificação ambiental, urbana e paisagística, a valorização da Ribeira de Couros e do Rio 

Selho em articulação com as zonas urbanizadas adjacentes, na requalificação do Espaço Público, dos Espaços 

de Uso Especial, das Áreas de Equipamentos de Lazer e Urbanos e da Estrutura Ecológica Urbana. A proposta, 

visa ainda: 

a) A regeneração nas mobilidades – novas vias e meios de transporte (ciclovia, extensão da linha de comboio); 
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b) A confirmação como grande parque da cidade através do reforço do conceito de corredor verde, 

racionalização da actividade rural mantendo os actuais agentes agrícolas, reabilitação das edificações e 

aparatos agrícolas, reabilitação dos percursos pedestres (caminho real), pontes, engenhos; reabilitação das 

linhas de água e da galeria ripícola assim como a manutenção e potenciação da biodiversidade; 

c) A criação de condições para a fruição do espaço; 

d) A abertura da Veiga aos cidadãos prevê-se na dotação com novos percursos, estadias, espaços de lazer e 

restauração. 

 

Artigo 112º - Regulamentação para a elaboração de plano de urbanização ou plano de pormenor 

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no artigo anterior, a elaboração de Planos de Urbanização ou Planos 

de Pormenor, e tendo em conta os parâmetros urbanísticos definidos neste Regulamento para cada uma das 

classes do solo e a Estrutura Ecológica em Espaço Urbano, que se encontram delimitadas na Planta de 

Ordenamento e Condicionantes. 

 

SUBSECÇÃO IV - UOPG 4 – SILVARES, PLATAFORMA PARA A TERCIARIZAÇÃO 

 

Artigo 113º - Objectivos  

 

O objectivo desta UOPG persegue o esforço de programação do território visando um duplo objectivo: a criação 

de uma plataforma dedicada à terciarização, logística e comércio de média e grande superfície, de valor 

relevante, e a requalificação da área central de Silvares, acentuando a sua acessibilidade, quer através das 

redes viária e ferroviária previstas, e a sua carga de polaridade / identidade, salvaguardando novos espaços 

públicos e de equipamento; 

 

Artigo 114º - Regulamentação para a elaboração de plano de urbanização ou  plano de pormenor  

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no artigo anterior, a elaboração de Planos de Urbanização ou Planos 

de Pormenor, e tendo em conta os parâmetros urbanísticos definidos neste Regulamento para os Espaços 

Residenciais, os Espaços de Uso Especial e as Espaços de Actividades Económicas, que se encontram 

delimitadas na Planta de Ordenamento. 
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SUBSECÇÃO V - UOPG 5 – EXPANSÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE PONTE 

 

Artigo 115º - Objectivos  

 

É objectivo desta UOPG a concepção do remate urbano Sul do Parque Industrial de Ponte, através da 

valorização da integração das características rurais da envolvente, e articulação com as vias e zonas 

urbanizadas adjacentes, onde se incluem os edifícios industriais e de armazenagem existentes, pequenas áreas 

habitacionais, incluindo pequenos núcleos rurais a requalificar. Pretende-se ainda a melhoria das infra-estruturas 

existentes, bem como a construção de novas vias habilitantes com ligação à nova estrutura viária (nó de 

Silvares/ Taipas) e a proximidade da rede ferroviária com ligação a Braga. 

 

Artigo 116º - Regulamentação para a elaboração de plano de urbanização, plano de pormenor ou de unidades 

de execução  

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no artigo anterior, a elaboração de Planos de Urbanização ou Planos 

de Pormenor, e tendo em conta os parâmetros urbanísticos definidos neste Regulamento para cada uma das 

classes do solo e a Estrutura Ecológica, que se encontram delimitadas na Planta de Ordenamento. Em sede de 

Plano de Pormenor, poderá vir a ser equacionada a requalificação total ou parcial das Áreas de 

Desenvolvimento Tecnológico e a sua qualificação como Espaços Residenciais, caso se verifique a manifesta 

inviabilidade de concretização das primeiras, por razões de natureza estrutural ou conjuntural.  

 

SUBSECÇÃO VI - UOPG 6 – CAMPO DE GOLFE - SOUTO S. SALVADOR / SOUTO STA. MARIA 

  

Artigo 117º - Objectivos  

 

É objectivo desta UOPG ordenar, requalificar, desenvolver e promover os usos e as funções de carácter rural e 

turístico, enquanto espaço paisagisticamente qualificado, constituindo-se como parte do programa estratégico de 

desenvolvimento.  
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Artigo 118º - Regulamentação para a elaboração de plano de urbanização, plano de pormenor ou de unidades 

de execução  

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no artigo anterior, a elaboração de Planos de Urbanização ou Planos 

de Pormenor, e tendo em conta os parâmetros urbanísticos definidos neste Regulamento para os Espaços 

Residenciais, os Espaços de Uso Especial e os Espaços de Actividades Económicas, que se encontram 

delimitadas na Planta de Ordenamento.  

 

SUBSECÇÃO VII - UOPG 7 – OLEIROS 

  

Artigo 119º - Objectivos  

 

É objectivo desta UOPG ordenar, requalificar, desenvolver e promover os usos e as funções de carácter urbano 

da zona norte da freguesia de Oleiros, que desempenha uma função urbana de complementaridade em relação 

ao centro da freguesia e que se demonstra pela dimensão e enquadramento espacial como fundamental à 

expansão populacional da freguesia. 

 

Artigo 120º - Regulamentação para a elaboração de plano de urbanização, plano de pormenor ou de unidades 

de execução  

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no artigo anterior, a elaboração de Planos de Urbanização ou Planos 

de Pormenor, e tendo em conta os parâmetros urbanísticos definidos neste Regulamento para os Espaços 

Residenciais, que se encontram delimitadas na Planta de Ordenamento. 

 

SUBSECÇÃO IX - UOPG 9 – RONFE 

  

Artigo 121º - Objectivos  

 

É objectivo desta UOPG ordenar, requalificar, desenvolver e promover os usos e as funções de carácter urbano 

da zona norte da Vila de Ronfe, que desempenha uma função de complementaridade em relação ao centro da 
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freguesia e que se demonstra, pela dimensão e enquadramento espacial, como fundamental à expansão 

populacional da freguesia de forma harmoniosa e racional. 

Estabelecida no PDM da “1ª Geração” como área de expansão natural da Vila, em função das muitas 

solicitações e dinâmicas – nomeadamente loteamentos aprovados e polaridades industriais adjacentes – esta 

zona, por força das circunstâncias actuais de contenção económica e desenvolvimento sócio-cultural, exige uma 

nova análise de planeamento onde, sobretudo, ressaltem preocupações com o espaço público qualificado. 

 

Artigo 122º - Regulamentação para a elaboração de plano de urbanização, plano de pormenor ou de unidades 

de execução  

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no artigo anterior, a elaboração de Planos de Urbanização ou Planos 

de Pormenor, e tendo em conta os parâmetros urbanísticos definidos neste Regulamento para os Espaços 

Residenciais, que se encontram delimitadas na Planta de Ordenamento. 

 

SUBSECÇÃO X - UOPG 10 – FERMENTÕES 

  

Artigo 123º - Objectivos  

 

É objectivo desta UOPG a requalificação ambiental, urbana e paisagística, valorização do Rio Selho em 

articulação com as zonas urbanizadas adjacentes, na valorização do Espaço Público, os Espaços de Uso 

Especial, das Áreas de Equipamentos de Lazer e Urbanos, da Estrutura Ecológica Urbana. A proposta, visa: 

Requalificação ambiental e patrimonial, nas margens do rio Selho em articulação com o Museu de Agricultura de 

Fermentões, junto à Fábrica de Roldes estendendo-se até ao lugar do Rio Selho, criando um espaço de recreio 

e lazer, delimitando percursos pedestres e interpretativos junto à linha de água e recuperação e valorização 

paisagística da galeria ripícola. Implementação de práticas agrícolas e ambientais sustentáveis envolvendo a 

comunidade local criando um Centro de Interpretação Ambiental junto à Fábrica de Roldes. 
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Artigo 124º - Regulamentação para a elaboração de plano de urbanização, plano de pormenor ou de unidades 

de execução  

 

De acordo com os objectivos estabelecidos no artigo anterior, a elaboração de Planos de Urbanização ou Planos 

de Pormenor, e tendo em conta os parâmetros urbanísticos definidos neste Regulamento para os Espaços 

Residenciais, os Espaços de Uso Especial e as Espaços de Actividades Económicas, que se encontram 

delimitadas na Planta de Ordenamento. 
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CAPITULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES 

 

Artigo 125º – Vigência 

 

A revisão do PDM vigora pelo período de 10 anos a partir da data da sua publicação, permanecendo eficaz até à 

entrada em vigor da respectiva revisão, podendo ser alterado, revisto ou até suspenso, total ou parcialmente, em 

conformidade com o previsto no RJIGT. 

 

Artigo 126º – Ajustes de Limites entre as Categorias e/ou sub categorias de espaços. 

 

Nos casos em que se verifiquem dúvidas entre os limites das categorias, compete à Câmara Municipal a sua 

definição, contudo, caso estejam em causa servidões e restrições de utilidade pública, deve a decisão ser 

precedida de consulta com carácter vinculativo à entidade tutela. 

 

Artigo 127º – Incentivos 

 

De forma a perseguir a concretização dos objectivos e pressupostos do Plano, e como tal, de uma maior 

qualificação urbanística e ambiental do território, define-se a possibilidade de serem formalizados incentivos – 

redução da taxa municipal de urbanização a definir em regulamento municipal que: 

a) Configurem a transferência de unidades industriais e de armazenagem com forte impacto paisagístico e 

ambiental (e relação com a actividade residencial) negativo para as áreas de actividades existentes e previstas 

no Plano; 

b) Potenciem a materialização de equipamentos de reconhecido interesse municipal e / ou de promoção da via 

comunitária local (à escala da unidade administrativa da freguesia); 

c) Possibilitem quer a instalação de espaços e actividades relacionadas com as novas tecnologias e investigação 

científica, quer a instalação de funções singulares e únicas, atractivas ao nível do turismo e desenvolvimento 

económico; 

d) Favoreçam a recuperação, reabilitação e/ ou reconversão funcional de edifícios de valor patrimonial 

relevantes, nomeadamente aqueles mais directamente inseridos nos aglomerados urbanos. 
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Artigo 128º - Legalização de edificações existentes 

 

1- De modo a potenciar a regularização administrativa e urbanística de edificações ainda não licenciadas ou 

autorizadas pela Câmara Municipal pode viabilizar tal regularização desde que: 

a) Seja comprovada (através da leitura da cartografia anterior a 1994) da existência da construção anterior à 

entrada em vigor do primeiro Plano; 

b) Seja garantida por técnico responsável a estabilidade e segurança de tal construção; 

c) Seja comprovada a correspondência entre os elementos gráficos e escritos apresentados e a construção 

realizada; 

d) Que o pedido de legalização ocorra no período máximo de um ano após a entrada em vigor do presente 

documento. 

 

Artigo 129º - Margem de acerto e rectificação 

 

1- Por razões cadastrais e sem colidir com as servidões administrativas e restrições de utilidade pública, poder-

se-á admitir o acerto pontual das classes de solo que compõem o solo urbano de modo a potenciar a 

viabilização de intervenções naquelas áreas. 

2- Esta mesma regra não se aplica no caso de se tratarem de operações urbanísticas de loteamento ou de 

impacto semelhante a um loteamento. 

 

Artigo 130º - Alteração à legislação 

 

No caso de se verificarem alterações à legislação ou regulamentos expressos no presente regulamento, 

considera-se que automaticamente transferidos para a nova legislação aplicável ou deixarão de ter efeito caso 

sejam revogados. 

 

Artigo 131º – Actos Válidos   

 

1- O presente PDM não derroga os direitos conferidos aos requerentes que lhe tinham sido conferidos por 

informações prévias favoráveis, autorizações e licenças, aprovações ou alterações válidas, mesmo que não 

tituladas por alvará. 
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2- O disposto no número anterior não impede a possibilidade de aplicação do regime legal de extinção de 

direitos. 

 

Artigo 132º - Omissões 

 

Caso se verifiquem situações que não estão previstas no presente regulamento, aplicar-se-á o disposto na 

legislação vigente e regulamentos municipais aplicáveis. 

 

Artigo 133º – Norma revogatória 

 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, é revogado o PDM de Guimarães aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 101/94, de 13 de Outubro. 

 

Artigo 134º – Entrada em vigor 

 

O Presente PDM entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República. 

 


