
ACTA 

Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, pelas dez horas 

e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de Guimarães, na Sala 

de Reuniões, compareceram os senhores: Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães e os representantes das seguintes entidades que integram a 

Comissão Mista de Coordenação que acompanha o processo da revisão do 

Plano Director Municipal de Guimarães: Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte; Direcção Regional da Economia do 

Norte; Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte; Autoridade 

Florestal Nacional-Direcção Regional de Florestas do Norte; Direcção 

Regional de Cultura do Norte; Direcção Regional de Educação do Norte;  

Administração Regional da Saúde do Norte; Administração da Região 

Hidrográfica do Norte; Estradas de Portugal; EDP Gás; Portugal Telecom; 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia do Norte; Câmara Municipal de 

Guimarães; Câmara Municipal de Braga, Câmara Municipal de Fafe; Câmara 

Municipal de Póvoa de Lanhoso; Câmara Municipal de Santo Tirso; Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão; Câmara Municipal de Felgueiras e Prof. 

Nuno Portas, Assessor Técnico Externo à Revisão do Plano Director 

Municipal de Guimarães. ----------------------------------------------------------------- 

Da agenda de trabalhos para a sexta reunião da Comissão Mista de 

Coordenação (CMC) para acompanhamento da Revisão do Plano Director 

Municipal de Guimarães constavam os seguintes pontos: 1 – Aprovação da 

Acta da Reunião da 5ª reunião plenária da CMC da revisão do PDM, realizada 

em 10 de Julho de 2009; 2 – Apresentação e discussão da versão preliminar da 

proposta de revisão do PDM e dos aspectos que a condicionam 

nomeadamente: a) Proposta geral de ordenamento; b) Proposta de 

regulamento; 3 – Análise e emissão de parecer sobre a proposta de 

delimitação da REN e respectivas exclusões; 4 – Análise e emissão de parecer 



sobre a proposta de exclusões da RAN, na sequência da aprovação da RAN 

Bruta pela ERN/RAN; 5 – Actualização da programação dos trabalhos 

subsequentes; 6 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------- 

O representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte, Engenheiro Carlos Oliveira e Sousa deu início à reunião, passando a 

palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr.António 

Magalhães.----------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães saudou os presentes, 

agradeceu o contributo, manifestando a expectativa de que este trabalho não 

se arrastasse muito mais tempo, prevendo estar na “recta final”.------------------ 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – agradeceu a recepção e as 

palavras do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, passando a 

apresentar algumas informações prévias: ---------------------------------------------- 

- Informou os presentes de que na sequência da ausência, por motivos de 

saúde, do representante da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano, Arquitecto Ricardo Martinho Gaspar, será a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte a assumir a 

direcção técnica desta 6ª reunião da Comissão Mista de Coordenação; ---------- 

- deu conhecimento da alteração dos representantes da Administração 

Regional de Saúde do Norte, passando a ser o Dr. Jorge Mota Prego, assim 

como da Câmara Municipal de Braga, Arquitecto Octávio Oliveira; ------------- 

- referiu a recepção do parecer favorável da Direcção Regional de Educação 

do Norte; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- apresentou uma nota genérica no que diz respeito a “Guimarães, Capital 

Europeia da Cultura, em 2012”, salientando a sua ampla divulgação e elevação 

do nome desta cidade, pelo que considera importante a conclusão do PDM 



antes do início do evento, sendo mais um elemento de valorização urbanística, 

social e económica do Município; ------------------------------------------------------ 

- perguntou se alguém tinha mais alguma informação a apresentar. -------------- 

Não havendo nenhum pedido de intervenção, passou ao primeiro ponto da 

Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------- 

1 - APROVAÇÃO DA ACTA DA 5ª REUNIÃO DA C.M.C DA 

REVISÃO DO PDM, REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2009. ------- 

O representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte, Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa, disse que a respectiva acta 

tinha sido disponibilizada na plataforma electrónica. Referiu que algumas 

observações feitas pela CCDR-Norte já tinham sido incluídas, pelo que não 

havendo qualquer observação dos presentes, submeteu o documento a 

votação, verificando-se 3 abstenções, justificadas pela ausência naquela 

reunião, nomeadamente do Dr. Jorge Mota Prego, da Administração Regional 

de Saúde do Norte, assim como Arquitecto Octávio Oliveira, da Câmara 

Municipal de Braga e Engenheiro Hélder Vale, da Câmara Municipal de Fafe.- 

2 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA VERSÃO PRELIMINAR 

DA PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM E DOS ASPECTOS QUE A 

ACONDICIONAM, NOMEADAMENTE: A) PROPOSTA GERAL 

DE ORDENAMENTO; B) PROPOSTA DE REGULAMENTO.------- 

2.1 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - No que diz respeito à proposta de 

Regulamento, chamou a atenção de que a última versão deste começou a 

circular apenas esta semana, pelo que seria natural não terem conhecimento, 

nem tido tempo suficiente para analisá-lo, embora a nota tenha sido enviado, 

não se justificando assim discutir o regulamento. Solicitou aos presentes a sua 

leitura e a fixação de um prazo para apresentação de observações. Passou a 

palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que por sua vez 



passou a palavra ao Director do Departamento de Projectos e Planeamento da 

Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Filipe Fontes. ----------------------- 

2.2 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Filipe Fontes -  

apresentou um documento para melhor informação, materializado no “livro” 

distribuído aos presentes, consubstanciando uma síntese de todo o trabalho 

realizado até à presente data. O “livro” encontra-se dividido em três partes: 

enquadramento do trabalho; historial processual do trabalho com RAN e 

REN, explicitando os princípios subjacentes; síntese do Plano com fixação das 

estratégias e conjunto de acções para o território concelhio. Este documento 

resume quer a componente de ordenamento, quer a componente RAN e 

REN. Para a apresentação do respectivo trabalho, passou a palavra à equipa 

técnica da Câmara Municipal de Guimarães. ------------------------------------------ 

2.3 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Paulo Castelo 

Branco -------------------------------------------------------------------------------------- 

- fez uma apresentação sumária e sucinta do processo de Revisão do PDM de 

Guimarães. Apontou o ano de 2002, como data de início do processo, falou 

da visão subjacente ao PDM decorrente da gestão da experiência do 

planeamento no concelho de Guimarães; --------------------------------------------- 

- disse considerar que o Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Norte, desenvolvido em paralelo com o nosso trabalho,  introduziu alguns 

estímulos muito positivos, tendo a equipa técnica adoptado algumas das suas 

premissas. Referiu a existência de algumas preocupações com base no 

desenvolvimento tecnológico, como por exemplo o projecto “CampUrbis” e 

o pólo de inovação tecnológica “Avepark”; ------------------------------------------- 

- demonstrou-se preocupado relativamente aos concelhos vizinhos, no que diz 

respeito à consolidação das políticas territoriais, passando pelo reforço do 

sentimento de dependência, da necessidade de unicidade, criação de uma 

circuito nacional/regional com a Galiza, Castela e Leão, da necessidade de 



circunstanciar o território. Estas ideias resultam de uma clara interpretação do 

PROT Norte; ------------------------------------------------------------------------------- 

- salientou que o início da Revisão do PDM é anterior ao PROT Norte, daí a 

sustentabilidade ter efeitos práticos, sendo necessário programar e efectivar 

estas preocupações; ------------------------------------------------------------------------ 

- quanto à meta e objectivos do Plano: durante os 15 anos de gestão do actual 

PDM, foi necessário alguma sensibilidade para observar e conhecer o 

território concelhio, referindo-se ainda às “Normas Provisórias” de 1986, 

agora é necessário algo mais para o seu possível enquadramento na conjuntura 

actual; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- falou da importância da formação dos técnicos responsáveis pelo 

planeamento e da consciência de como deve ser planeado, desenvolvendo 

características especiais e uma visão própria do território concelhio; ------------- 

- no que diz respeito à definição da estratégias, considera necessário potenciar, 

porque existem alguns problemas com alguns elementos fundamentais, 

nomeadamente a importância da reestruturação dos meios de 

produção(consumos energéticos, racionalização da actividade produtiva e 

indústria dispersa); o sentido comunitário; a atribuição de um papel mais 

importante à Vila (aquisição de protagonismo) em relação à Cidade; expansão 

programada, tida necessária e obrigatória pelo PROT Norte; --------------------- 

- relativamente ao Regulamento, disse estar concluído há pouco tempo, tendo 

sido alterado e adaptado. Salientou que uma das novidades será a divisão e 

definição do território urbano/rural, agora clarificada e devidamente definida. 

Quanto ao solo urbanizado e urbanizável, salientou a dificuldade em perceber 

onde começa e onde acaba, desconhecendo os efeitos das UOPG; -------------- 

- no que se refere às categorias do solo: tendo em conta as novidades que 

decorrem de normativas superiores, o nosso Regulamento tenta espelhar da 



disciplina e linhas orientadoras para desenvolvimento e construção de infra-

estruturas e áreas verdes; ----------------------------------------------------------------- 

2.4 - Câmara Municipal de Guimarães, Geógrafa, Dra. Mariana Oliveira 

- apresentou as componentes ambientais e ecológicas, tendo iniciado o 

processo, atribuindo um papel privilegiado ao planeamento biofísico, de 

acordo com a complexidade e a transformação do solo, sendo que os 

objectivos estratégicos constam do PROT Norte, nomeadamente: -------------- 

- Defesa, conservação e valorização da biodiversidade, recursos naturais e 

património natural, cultural e paisagístico, possibilitando o aumento da 

competitividade dos espaços dos espaços do meio rural através das suas 

principais actividades; --------------------------------------------------------------------- 

- Prevenir e minorar os impactos humanos, através da monitorização e gestão 

dos recursos naturais (agricultura, floresta), da água, do risco, qualidade e 

ligação espaços públicos, zonas inundáveis. O desafio tem a ver com a 

vertente mais ambiental, cabendo aos técnicos, através da manutenção de 

processos de peri-urbanização e disciplina da localização das actividades que 

vão sendo instaladas, tudo isto em harmonia com o meio envolvente; ---------- 

- Em relação à Estrutura Ecológica Municipal: esta é um instrumento de 

reapropriação do território, um suporte à aplicação de medidas de gestão 

estratégica e valorização do campo ambiental, optando-se pela distinção em 

três áreas específicas, sendo a primeira mais restritiva, a segunda de 

valorização e a terceira com o apoio à regeneração e protecção pontuais; ------- 

- Introdução do Código de Boas Práticas, materializado num documento 

anexo ao Plano, tendo como objectivos principais o aumento da cultura de 

boas práticas, o aumento da consciência ecológica dos cidadãos e agentes que 

intervêm na gestão urbanística, e ainda a qualificação dos espaços; -------------- 

- quanto à REN: será validada nesta reunião, durante o processo foram 

definidos os parâmetros ecológicos de condicionamento à construção, sendo 



que o procedimento passou pela redelimitação a partir da REN vigente, 

através de critérios concertados com a CCDR Norte e legislação, existindo 

cinco sistemas com lógica construção, diversidade e representatividade. A 

REN Bruta delimitada em função de condicionamentos naturais; ---------------- 

- quanto à RAN: o procedimento foi semelhante à REN, sendo o objectivo a 

ordenação do espaço agrícola e preservação dos recursos. O procedimento foi 

baseado numa proposta de redelimitação com um método de exclusões (com 

propostas não consensualizadas) e integrações, faltando apenas a aprovação 

por esta CMC. ------------------------------------------------------------------------------ 

2.5 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Paulo Castelo 

Branco: -------------------------------------------------------------------------------- 

- Salientou a extrema importância do desenvolvimento estratégico, assim 

como o envolvimento no Quadrilátero Urbano. Como ideias importantes para 

trabalhar, referiu o relacionamento dinâmico de transformação; ------------------ 

- Guimarães é um concelho industrial, conhecido pela sua cultura, história, 

património, agora recentemente pela a investigação tecnológica e a 

“Guimarães, CEC 2012”; ---------------------------------------------------------------- 

- necessidade de mais responsabilização para um trabalho com qualidade, 

pretende-se um modelo territorial que corresponde às necessidades do 

momento e do futuro, cumprimento dos nossos ideais e orientações; ----------- 

- preocupação pela biodiversidade, estrutura ecológica, algo que confere 

estruturação para além da rede viária, sendo fundamental para reabilitar os 

recursos naturais; -------------------------------------------------------------------------- 

- no que concerne a rede viária principal, esta é extensa e complexa com 

capilaridades grandes, propondo-se a sua ampliação, pois, tal como o previsto 

no PROT Norte, prevê-se actividades industriais disseminadas, trazendo 

grandes custos ao nível da mobilidade e recursos, sendo necessário 

racionalizar os recursos. É necessário mais lógica, mais interligação com a 



dinâmica dos outros concelhos. A rede viária proposta, passa pela expansão 

(interposta logística) a partir da cidade com mecanismos e dinâmicas, o 

prolongamento da rede de Caminho de Ferro, de forma a ligar o Parque de 

Ciência e Tecnologia “Avepark” e posteriormente a Braga; novas vias de 

acessibilidade directa; continuação da “Via do Ave”, importante para os 

concelhos de Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho; desenvolvimento do 

policentrismo, em que a cidade mantém-se como elemento essencial, mas as 

vilas passam a assumir um papel fundamental , verificando-se mais equilíbrio.  

- Como considerações finais, referiu ter ali apresentado uma súmula das 

preocupações que serviu ao PDM, salientando o papel fundamental 

desempenhado pela CCDR Norte, em relação ao PROT Norte e da sua 

adaptação ao nosso território. -----------------------------------------------------------                          

2.6 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - agradeceu a apresentação muito 

completa dos técnicos, salientou a visão geral apresentada e deu conhecimento 

da disponibilização das cartas na plataforma. Chamou a atenção para um 

aspecto importante, a articulação com os outros Municípios nos “aspectos 

fronteira”. No caso de haver conflitualidade, a CCDR tem competências 

derivadas da Lei. ------------------------------------------- 

Convidou os elementos da CMC a dar o seu parecer para melhorar, transmitir 

preocupações e/ou sugestões, ficando abertas as inscrições para a intervenção 

dos presentes. ------------------------------------------------------------------------------ 

 2.7 – Administração Regional de Saúde do Norte, Dr. Jorge Mota 

Prego - - considerou o documento apresentado interessante, com uma boa 

descrição, com um aspecto conceptual novo e bem definido, no entanto 

faltam indicadores que permite monitorizar a evolução. Há uma descrição 

genérica do plano bastante clara e há uma preocupação em consciencializar 

valores relacionados com o ambiente, saúde, OMS. Existem bastantes 



informações e dados concretos disponíveis, de forma a poder adequar o 

planeamento dos serviços a esta dinâmica e interligar não só em termos de 

objectivos como potenciar a criação de plataformas de informação e 

consensualizar essa informação multi-regionalmente. 

2.8 – Direcção Regional de Educação do Norte, Dr. José Figueiredo - 

referiu ter enviado um texto, referente à parte da educação e infra-estruturas 

educativas que tem acompanhado o desenvolvimento da Carta Educativa. A 

Carta Educativa existe já há três ou quatro anos, pelo que é necessário 

repensá-la. Disse que as infra-estruturas acompanharam razoavelmente a 

hierarquia urbana dos concelhos. Considera estar na fase de repensar, redefinir 

os equipamentos de Educação Básica. A inauguração do Centro Escolar de 

Pevidém, Centro Escolar de Ronfe que passou pelo redimensionamento 

dinâmico demográfico. Na nossa cultura é dominante a ideia de cada 

aldeia/freguesia com uma escola primária, não fazendo sentido nos dias de 

hoje, sem dimensão. Impõe-se a revisão da Carta Educativa. Apresentou com 

mais pormenor a questão do alargamento da escola obrigatória até ao 12º ano, 

sendo que no concelho de Guimarães, existem 4 escolas com valência 

secundária, três na cidade e 1 na freguesia de Caldelas, verificando-se uma taxa 

de ocupação de mais de 100%, com 50 a 60 turmas, quando o máximo seria 

42 turmas. Esta situação revela uma tendência para alguma centralidade, sendo 

necessário repensar os agrupamentos existentes. ------------------------------------ 

2.9 – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Arquitecta 

Francisca Magalhães - salientou a necessidade de concertar a RAN e a 

REN, assim como a Planta de Ordenamento, perguntou se tinha havido 

alteração à proposta desde Julho 2010, solicitando novo extracto para uma 

nova análise e troca de impressões. No que diz respeito à Planta de 

Condicionamentos, disse estar tudo acertado. Quanto às infra-estruturas: tudo 

acertado na EEM; na rede viária, verifica-se que ambos s concelhos assumem 



a Auto-estrada A7 como a principal ligação, não havendo qualquer alternativa, 

pois disse ser utópica pensar que a E.N. 206 é uma alternativa. É necessário 

intervir, de forma a assegurar as devidas condições de segurança. ---------------- 

2.10 – Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, Arquitecto José Vilas 

Boas - referiu a necessidade de realização de uma reunião para “afinar” 

situações não contempladas, acertos nos zonamentos, situações a contemplar 

na Planta de Ordenamento. Tal reunião ainda não se realizou, pelo que 

considera que esta situação não é positiva, concordando com a política da 

saiba convivência e boa vizinhança, pelo que restam algumas questões muito 

pontuais ainda por resolver. ------------------------------------------------------------- 

2.11 – Câmara Municipal de Braga, Arquitecto Octávio Oliveira - no que 

se refere à ligação ferroviária, disse estarem abertos para estudar esse assunto, 

sendo o primeiro passo entre técnicos das Câmaras, uma vez que a revisão do 

PDM de Braga está numa fase inicial, demonstrando abertura para o diálogo. - 

2.12 – Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr.António 

Magalhães, respondeu às diversas intervenções: ------------------------------------- 

- disse ter havido uma reunião com a Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso 

em Maio de 2010, tendo sido abordadas questões de ordem específica, 

confirmando um clima de boa vizinhança, referindo-se a situações de há anos 

atrás e que se foram mantendo referentes a uma preocupação de índole 

fronteiriço; ----------------------------------------------------------------------------- 

- quanto à intervenção da Câmara Municipal de Braga, disse existir outra 

relação, houve várias iniciativas no que toca às vias estruturantes que ligam os 

concelhos, tendo havido uma reunião, cujo assunto era a questão do “TGV” 

(Porto/Vigo), mas que “caiu”, reiterando a sua disponibilidade para cooperar. 

Manifestou a sua preocupação com a necessidade em acertar a vontade da 

poder político e a dos técnicos, sendo necessário dar um passo para cumprir e 

comunicar à comunidade o fim do processo de revisão do PDM. ---------------- 



- no que toca à educação, referiu terem trabalhado o concelho todo, acertando 

a estratégia com base num conjunto de itens derivados da realidade concelhia, 

verificando-se uma diminuição das escolas , sendo que o problema passa por 

uma pressão típica com componente política e religiosa, pois nenhuma 

freguesia quer ficar sem escola, dificultando o planeamento. Concorda com o 

facto de a Carta Educativa estar ultrapassada, a estimativa não corresponde à 

evolução da realidade, procurando-se neste momento a realização de parcerias 

com 3 freguesias, traduzindo um trabalho político não simples. ------------------ 

2.13 - Câmara Municipal de Santo Tirso, Arquitecta Lúcia Rodrigues -  

referiu que a EEM não está simultaneamente nas disposições comuns solo 

rural e nas disposições comuns do solo rural de forma idêntica ao ruído e as 

áreas de risco de incêndio. --------------------------------------------------------------- 

2.14 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Filipe Fontes - 

confirmou ter havido um lapso, pelo que será corrigido. --------------------------- 

2.15 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte, Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - sugeriu aspectos mais de 

trabalho reforçando a ideia de ter uma estrutura de monitorização da aplicação 

do plano, sendo fundamental o cumprimento da orientação geral do PROT 

Norte. Quanto aos aspectos da saúde, sugeriu a indicação de 2 ou 3 

indicadores de avaliação por parte da tutela responsável para que a equipa 

possa incluir no plano de forma a cumprir os pressupostos mencionados 

anteriormente ----------------------------------------------------------------------------- 

2.16 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Filipe Fontes - disse 

nada ter a acrescentar, transmitiu apenas que foram realizadas reuniões entre 

Maio e Junho de 2009 com os concelhos vizinhos, não tendo havido 

alterações da RAN e REN das situações alvo de concertação. O processo foi 

demorado e longo, fruto das visitas aos locais e das tentativas de concertação. 



2.17 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte, Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - sugeriu a fixação de um 

prazo razoável de 15 dias/ 2 semanas, para a apresentação de sugestões, 

observações relativas à proposta do Plano, a enviar à Câmara Municipal de 

Guimarães, com conhecimento à CCDR-Norte, de forma a ser considerada 

como intervenção no âmbito desta reunião. Deu por encerrado o ponto 2, 

passando ao ponto nº 4. ------------------------------------------------------------------ 

4 – ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER SOBRE A PROPOSTA DE 

EXCLUSÕES DA RAN, NA SEQUÊNCIA DA APROVAÇÃO DA 

RAN BRUTA PELA ERN/RAN ------------------------------------------------ 

4.1 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - iniciou prestando uma 

informação de natureza jurídica, referindo que a RAN Bruta final foi aprovada 

em 05 de Março de 2010, independentemente das questões urbanísticas, 

sendo agora apresentada com propostas de exclusões (situações já existentes e 

aglomerados) e inclusões, tendo sido já analisadas pormenorizadamente com 

decisão final aprovada em 06 de Setembro de 2010. Tais documentos foram 

enviados à tutela para emissão dos respectivos pareceres, pelo que perguntou 

o ponto de situação ao representante da Direcção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte. --------------------------------------------------------------------------- 

4.2 – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Engenheiro 

José Gonçalves - disse nada ter a acrescentar, o dossier da RAN estava 

fechado do ponto de vista da tutela, estando aberto à CCDR-N para 

apresentação de alguma crítica. Como nota prévias, realçou o espírito de 

colaboração e qualidade da equipa de trabalho, salientando a publicação na 

nova Lei da RAN e do trabalho realizado num curto espaço de tempo. Numa 

primeira fase foi aprovada a RAN Bruta à semelhança do processo da REN, 

que é trabalho técnico. Numa segunda fase, fez-se o ajustamento das 



propostas de ordenamento da Câmara Municipal de Guimarães, tendo em 

conta a complexidade do trabalho, envolvendo a conciliação de interesses, a 

boa vontade de todas as partes, de forma a obter uma proposta 

consensualizada. Após isso, dar-se-á por terminado o processo RAN.-----------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa, recordou, em termos legais, que 

esta CMC detém a competência final para aprovação, no caso de não se 

verificar conflitos entre a tutela e a Câmara Municipal de Guimarães, pelo que 

com o parecer favorável e aprovação da CMC, a proposta de delimitação da 

RAN torna-se definitiva e é transcrita para o Plano. Perguntou se alguém 

tinha algo a dizer sobre o processo da RAN, convidando os presentes a 

consultar a plataforma, onde poderão encontrar o folheto com indicação dos 

procedimentos e a listagem exaustiva dos casos analisados. Salientou que a 

RAN teve um ligeiro aumento, cresceu cerca de 5%, tendo sido rectificado 

nas suas delimitações. Não havendo qualquer intervenção, submeteu a 

proposta de exclusões da RAN a votação, sendo aprovada por unanimidade. 

Considera-se assim que a CMC emitiu parecer favorável, pelo que a Câmara 

Municipal de Guimarães tem a obrigação de a transpor. --------------------------- 

4.4 – Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. António 

Magalhães - referiu a dificuldade da gestão política do descontentamento que 

aí vem na praça pública. ------------------------------------------------------------------ 

4.5 – Câmara Municipal de Braga, Arquitecto Octávio Oliveira - 

abordou que o conteúdo da nova Lei dos Solos vai ajudar a gerir com mais 

facilidade as questões do solo agrícola. ------------------------------------------------ 

4.3 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa, passou para o ponto nº3. ----------- 



3 – ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER SOBRE A PROPOSTA DE 

DELIMITAÇÃO DA REN, E RESPECTIVAS EXCLUSÕES ------------ 

3.1 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - lembrou os presentes de a REN é 

tutelada pela CCDR-Norte e pela ARH-Norte. -------------------------------------- 

3.2 - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Engenheiro 

José Gonçalves - solicitou autorização para se ausentar da reunião, pelo facto 

de ter de estar presente numa outra reunião, no Porto. ----------------------------- 

3.3 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - referiu a semelhança com o 

processo da RAN, houve uma proposta discutida largamente, mais de um ano, 

onde foram feitas muitas reuniões com técnicos. Na fase da REN Bruta, esta 

foi determinado de acordo com critérios geográficos e uma adaptação aos 

limites físicos, depois fez-se a adaptação por inclusões e exclusões, sendo em 

que em Maio de 2010, foi apresentada a proposta final de delimitação da 

REN, com o parecer favorável da CCDR-Norte, constando, igualmente, na 

plataforma. Disse ter havido o cuidado de verificar a compatibilidade das 

inclusões e exclusões da REN com inclusões e exclusões da RAN, de forma a 

obter uma proposta de exclusão conjunta com um enquadramento urbanístico 

compatível com RAN e REN. ---------------------------------------------------------- 

3.4 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Filipe Fontes - 

salientou o aumento de área da REN de 3%. ----------------------------------------- 

3.5 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - questionou os membros da CMC 

se tinham algo a dizer ou a manifestar. Informou que o processo 

administrativo da REN não é tão imediato, sendo que esta acta será anexada 

ao processo a enviar para a Comissão Nacional da REN e, posteriormente, à 

Secretaria de Estado do Ordenamento do Território. Estamos numa fase 



transitória e com a nova Lei da REN, aguarda-se a aprovação das orientações 

estratégicas nacionais, que já são do conhecimento dos técnicos, onde as 

mudanças que podem surgir advêm de alterações administrativas. De seguida, 

a proposta foi submetida a aprovação, tendo sido aprovada por unanimidade, 

com parecer favorável desta CMC. Passou-se ao ponto nº 5. ---------------------- 

5 – ACTUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS 

SUBSEQUENTES ----------------------------------------------------------------- 

5.1 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - lembrou no âmbito da RAN, a 

obrigatoriedade da Câmara Municipal de Guimarães e a tutela em registar a 

Acta na Direcção Regional de Agricultura. Quanto a REN, apenas é 

necessário proceder à reunião de elementos segundo os procedimentos 

administrativos da CCDRN, orientações já entregues à Câmara. No que 

concerne as questões com as Câmaras Municipais vizinhas, deverão ser 

esclarecidas as questões que não ficaram resolvidas, quer a nível político, quer 

a nível técnico. Solicitou à Câmara Municipal de Guimarães a indicação da 

programação dos trabalhos subsequentes e o ponto de situação do 

Regulamento do PDM. ------------------------------------------------------------------- 

5.2 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Filipe Fontes - disse 

que o trabalho da revisão do PDM encontrava-se concluído, na generalidade, 

sendo necessário alguns acertos e compatibilizações, faltando apenas alguns  

procedimentos legais. Logo que haja o parecer final da REN, será necessário 

reunir a CMC para aprovação da versão final. ---------------------------------------- 

5.3 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - chamou a atenção para duas 

alternativas de responsabilização da Câmara Municipal de Guimarães: a 

primeira, é logo que o regulamento esteja numa fase mais adiantada, deverá 

ser agendado uma nova reunião presencial para discussão prévia, no caso de 



os pontos não estarem claramente definidos; a segunda será logo que se 

verifique a entrega final do plano para parecer final, haverá lugar a uma 

“conferência de serviços”, na CCDR-Norte. ----------------------------------------- 

5.4 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Filipe Fontes - 

admitiu eventuais acertos com entidades individualmente. ------------------------- 

5.5 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - considerou razoável, mas sugeriu 

no que diz respeito ao Regulamento do PDM, aguardar pelas considerações 

durante 15 dias, mais 15 dias para divulgação da nova versão. Quanto à REN: 

depois da emissão do parecer, sugeriu avançar com o processo, sedo que tal 

parecer é publicado no âmbito de uma Portaria. Sugeriu ainda algum 

cuidado… e troca, por e-mail ou através da plataforma, de eventuais sugestões 

e apresentação de novas propostas, de forma a avançar para entrega final. ----- 

5.6. – Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr.António 

Magalhães - salientou que o ponto de situação do processo de revisão tem 

sido dado a conhecer no âmbito das reuniões do órgão executivo e que 

gostaria de levar à próxima reunião um calendário com limites temporais com 

alguma credibilidade, com a razoabilidade possível, porque têm-se verificado 

adiamentos sucessivos, não sendo credível a fixação de datas hipotéticas no 

calendário, de forma a perceber quando teremos o novo documento. ----------- 

5.7 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa - para finalizar, disse que no que 

concerne ao processo da REN, irá tentar acompanhar o processo junto da 

Comissão Nacional da REN, esperando ter uma resposta brevemente. A 

próxima reunião da CMC será para aprovação do Plano Director Municipal de 

Guimarães e solicitação do parecer final por parte de todas as entidades.-------- 



5.8 – Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. António 

Magalhães - convidou os presentes para almoço às 13h00, agradecendo o 

contributo de todos. ----------------------------------------------------------------------- 

5.9 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa -  nada mais havendo a tratar, pelas 

12h05, deu por encerrada a reunião, de que, para constar, se lavrou a presente 

Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


