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1. Introdução 

O conjunto de Servidões e Restrições de Utilidade Pública que incidem no território Concelhio tem expressão 

na Planta de Condicionantes.  

A Planta de Condicionantes identifica “…os interesses públicos com expressão territorial e os regimes de 

salvaguarda em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de 

aproveitamento …” (Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro); reflecte propostas de ordenamento na 

concertação da delimitação de determinadas servidões e restrições, de forma a acautelar directrizes 

estratégicas do ordenamento do território. Enumeram-se e identificam-se as servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública expressas na Planta de Condicionantes, sempre que a escala a que esta é 

apresentada assim o permita, limitando-se a legislação aplicável de carácter específico. 

 

As restrições que são identificadas no concelho de Guimarães foram organizadas da seguinte forma:  

 

a)Recursos hídricos;  

b)Recursos geológicos;  

c)Recursos agrícolas e florestais;  

d)Recursos ecológicos; 

e)Património cultural; 

f)Equipamentos; 

g)Infraestruturas; 

h)Actividades perigosas; 
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a) Recursos hídricos 

i. Domínio público hídrico 

ii. Albufeiras de águas públicas 

iii. Captações de água subterrânea para abastecimento público 

 

Legislação aplicável 

- Decreto-Lei nº 364/98, de 21 de Novembro. Estabelece a obrigatoriedade de elaboração da carta de 

zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. 

- Lei nº 54/2005, de 15 de Novembro, rectificada pela Declaração de Rectificação nº 4/2006, de 16 de 

Janeiro. Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

- Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro. Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional 

a Directiva nº 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo 

as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas superficiais, designadamente as 

águas interiores, de transição e costeiras, e das águas subterrâneas (rectificada pela Declaração de 

Rectificação nº 11-A/2006, de 23 de Fevereiro). 

- Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. Estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos. 

- Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro. Fixa as regras do regime de utilização dos recursos 

hídricos. 

- Decreto-Lei nº 107/2009, de 15 de Maio. Aprova o regime de protecção das albufeiras de águas 

públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas. 

- Portaria nº 599/2009, de 15 de Maio. Determina a reclassificação das albufeiras de águas públicas de 

serviço público. 

- Decreto-Lei nº 115/2010, de 22 de Outubro. Estabelece um quadro para a avaliação e gestão dos 

riscos de inundações, com o objectivo de reduzir as suas consequências prejudiciais, e transpõe a Directiva 

n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro. 

 

 

Área Condicionada 

- Leito dos cursos de água (terreno coberto pelas águas em condições de cheias médias). 

- Margem de 30 metros em águas navegáveis ou flutuáveis (Rio Ave) e margem de 10 metros em 

águas não navegáveis nem flutuáveis (permanentes ou sazonais). 

- Áreas contíguas às margens que se encontrem dentro do limite da maior cheia conhecida ou numa faixa 

de 100 metros, quando se desconheça aquele limite. 

- Ocupação e utilização condicionada à aprovação da Administração da Região Hidrográfica (ARH) nas 

margens não navegáveis nem flutuáveis (actualmente as competências são exercidas pela CCDR da área 

respectiva). 

- Zona terrestre de protecção da albufeira de 500 m da Barragem das Andorinhas, medida na horizontal, a 

partir da linha limite do leito. 
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- Zona reservada da zona terrestre de protecção de 100 m da Barragem das Andorinhas, medida na 

horizontal, a partir da linha limite do leito. 

 

b)Recursos geológicos 

i. Águas de nascente 

ii. Águas minerais naturais 

iii. Depósitos minerais 

iV. Concessões mineiras 

v. Pedreiras 

 

 

Legislação Aplicável 

- Decreto-Lei nº 84/90, de 16 de Março. Aprova o regulamento de exploração das águas de nascente. 

- Decreto-Lei nº 86/90, de 16 de Março. Aprova o regulamento das águas minerais, rectificado no 

Decreto Regulamentar nº 149/90, de 30 de Junho. 

- Decreto-Lei nº 88/90, de 16 de Março. Aprova o regulamento de depósitos minerais. 

- Decreto-Lei nº 90/90, de 16 de Março. Disciplina o regime geral de revelação e aproveitamento dos 

recursos geológicos. 

- Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro. Aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração de 

massas minerais-pedreiras, revogando o Decreto-Lei nº 89/90, de 16 de Março 

- Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro. Altera o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, que 

aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). 

- Despacho nº 5697/2011, de 1 de Abril. Clarificação do regime de regularização das explorações de 

massas minerais, no âmbito do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro. 

 

Área Condicionada 

- Água de nascente termal das Caldas das Taipas: Concessão Hidromineral nº HM0590000 (07.02.28) 

- Água de nascente da Serra da Penha: Licença de utilização de águas subterrâneas nº NAS054000 

- Volfrâmio (W): Concessão Mineral provisória: 204-P, 209-P, 385-P 

- Pedreiras: 

 

Nº 
Nº 

licença 
Nome Explorador Licenciada por Freguesia 

1 2711 Bouça das Lages Nital - Granito Natural, Lda. DGGM em 23-03-1998 Gondomar 

2 2755 Castro nº 2 Joaquim de Jesus Duarte DGGM em 05-11-1965 Gonça 

3 5854 Curviã Granitos do Castro SA DGGM em 11-03-1967 Airão S. João 

4 4123 Lage do Grão nº 2 
Britaminho - Granitos e Britas do 

Minho, Lda. 
DGGM em 11-04-1990 Gonça 

5 4360 Governo Nicolau de Macedo & Filhos, Lda. DGGM em 14-03-1980 Gondomar 

6 4536 Pedreira da Ribeira nº 2 Fernando Gomes DGGM em 15-05-1974 Gonça 
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7 4835 Chão do Monte Bezerras Irmãos, Lda. DGGM em 22-06-1987 Airão S. João 

8 4845 Penedice Lázaro Fernandes da Silva & Filho DGGM em 23-06-1981 Airão Santa Maria 

9 5056 Penedo da Lage Gondograne - Granitos, Lda. 
Câmara Municipal em 04-11-

1994 
Gondomar 

10 5105 Bouça de Terelage Nital - Granito Natural, Lda. 
Câmara Municipal em 15-06-

1988 
Airão Santa Maria 

11 5111 
Sorte do Mato das 

Lagedas 
Britaminho - Granitos e Britas do 

Minho, Lda. 
DRE Norte em 30-11-1992 Gonça 

12 5345 Lage nº 5 Machado & Monteiro, Lda. 
Câmara Municipal em 18-04-

1991 
Oleiros 

13 5354 Pedreira das Lages 
Superinertes de Lopes & Filhos, 

Lda. 
Delegação Regional do Norte 

em 07-09-1994 
Gondomar 

14 5356 Penedo dos Lobos 
Superinertes de Lopes & Filhos, 

Lda. 
Delegação Regional do Norte 

em 15-09-1994 
Gondomar 

15 5365 Covelos 
Custódio de Faria Vieira & Filhos, 

Lda. 
Câmara Municipal em 25-07-

1988 
Gondomar 

16 5371 Fontegoda Alcino Pinheiro Araújo, Lda. 
Câmara Municipal em 16-05-

1991 
Airão Santa Maria 

17 5372 Sorte da Pedra Quebrada 
Fernando Aristóteles Marques de 

Oliveira 
Câmara Municipal em 21-07-

1989 
Airão Santa Maria 

18 5373 Pontinha 
Superinertes de Lopes & Filhos, 

Lda. 
Câmara Municipal em 23-11-

1989 
Gondomar 

19 5435 Penedo de Castro Armando Ferreira Alves 
Câmara Municipal em 16-11-

1995 
Gonça 

20 5491 
Bouça do Campo da 

Porta 
J. & M. Ribeiro, Granitos, Lda. 

Delegação Regional do Norte 
em 10-09-1992 

Airão Santa Maria 

21 5503 Lage nº 6 António da Silva 
Câmara Municipal em 21-09-

1992 
Oleiros 

22 5816 Moinho de Vento nº 4 Mota & Companhia, S.A. 
Delegação Regional do Norte 

em 13-09-1996 
Airão S. João 

 
 
c) Recursos agrícolas e florestais 

i. Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

ii. Espécies arbóreas legalmente protegidas 

ii. Áreas ardidas (povoamentos florestais percorridos por incêndios) 

iv. Perigosidade de incêndio (classes alta e muito alta) 

v. Árvores e arvoredo de interesse público 

 

Legislação Aplicável  

i. Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

- Portaria nº 202/70, de 21 de Abril. Regulamento que fixa a Unidade de Cultura para Portugal 

Continental. 
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- Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho. Estabelece o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional e 

revoga o Decreto-Lei nº 451/82, de 16 e Novembro e a Portaria nº 399/83, de 8 de Abril. 

- Declaração de 31 de Agosto de 1989. Rectifica o Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho. 

- Portaria nº 334/92, de 10 de Abril. Aprova a carta da Reserva Agrícola Nacional do concelho de 

Guimarães. 

- Decreto-Lei nº 274/92, de 12 de Dezembro. Altera o Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho, 

permitindo a realização de projectos de florestação aprovados pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais 

em solos de RAN. 

- Decreto-Lei nº 278/95, de 25 de Outubro. Altera diversos diplomas nos domínios da agricultura, das 

florestas e dos recursos cinegéticos.  

- Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março. Aprova o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional.  

 

Área Condicionada 

- Áreas designadas por Reserva Agrícola Nacional, devidamente assinaladas na Planta de Condicionantes e 

Carta da Reserva Agrícola Nacional. 

 

ii. Espécies arbóreas legalmente protegidas 

- Decreto-Lei nº 423/89, de 4 de Dezembro. Regime de protecção do azevinho espontâneo 

- Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio. Estabelece medidas de protecção ao sobreiro e à azinheira. 

- Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho. Altera o Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, que 

estabelece as medidas de protecção ao sobreiro e à azinheira 

 

iii. Áreas ardidas (povoamentos florestais percorridos por incêndios) 

- Decreto-Lei nº 139/88, de 22 de Abril. Torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por 

incêndios. 

- Decreto-Lei nº 180/89, de 30 de Maio. Estabelece regras de ordenamento das zonas percorridas por 

incêndios florestais em áreas protegidas.  

- Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro. Regula a ocupação do solo objecto de um incêndio florestal 

- Lei nº 54/91, de 8 de Agosto. Alteração, por ratificação, do Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro 

(regula a ocupação do solo objecto de um incêndio florestal). 

- Decreto-Lei nº 34/99, de 22 de Outubro. Altera os artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 327/90, de 22 

de Outubro, que regula a ocupação dos solos objecto de incêndios florestais. 

- Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho. Estabelece as medidas e acções a desenvolver, no âmbito 

do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios. 

- Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de Março. Estabelece medidas de protecção aos povoamentos florestais 

percorridos por incêndios. Alterado pela Declaração de Rectificação nº 37/20078, de 9 de Maio. Terceira 

alteração ao Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, alterado, por ratificação, pela Lei nº 54/91, de 8 

de Agosto, e pelo Decreto-Lei nº 34/99, de 5 de Fevereiro.  
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- Decreto-Lei nº 254/2009, de 24 de Setembro. Aprova o Código Florestal. Rectificado pela Declaração 

de Rectificação nº 88/2009 de 23 de Novembro e pela Lei nº 116/2009, de 23 de Dezembro. 

- Resolução do Conselho de Ministros nº 5/2006, de 18 de Janeiro. Orientações para a recuperação das 

áreas ardidas em 2003, 2004 e 2005. 

- Lei nº 1/2011, de 14 de Janeiro. Prorroga por 365 dias o prazo de entrada em vigor do Decreto-Lei nº 

254/2009, de 24 de Setembro. 

 

Área Condicionada 

- Áreas devidamente assinaladas em Planta anexa à Planta de Condicionantes como áreas ardidas 

(correspondem à servidão “áreas com povoamentos florestais percorridos por incêndios florestais), não 

incluídas em espaços classificados em Planos Municipais de Ordenamento do território como urbanizados, 

urbanizáveis ou industriais, ficam proibidos, pelo prazo de 10 anos, as seguintes acções: 

a) Realização de novas construções ou a demolição de quaisquer edificações ou construções; 

b) O estabelecimento de quaisquer novas actividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que possam 

ter impacte ambiental negativo; 

c) A substituição de espécies florestais por outras, técnica ou ecologicamente desadequadas; 

d) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros efluentes líquidos 

poluentes; 

e) O campismo fora dos locais definidos para esse fim. 

- Nas áreas referidas, durante o prazo de 10 anos a contar da data de ocorrência, não poderão ser 

revistas ou alteradas as disposições dos PMOT ou elaborar-se novos instrumentos de planeamento territorial, 

por forma a permitir-se a sua ocupação urbanística. 

- As proibições estabelecidas podem ser levantadas por despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do 

Ordenamento do Território e do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a 

requerimento dos interessados ou da respectiva Câmara Municipal. 

 

iv. Perigosidade de incêndio (classes alta e muito alta) 

- Decreto-Lei nº 139/88, de 22 de Abril. Torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por 

incêndios. 

- Decreto-Lei nº 180/89, de 30 de Maio. Estabelece regras de ordenamento das zonas percorridas por 

incêndios florestais em áreas protegidas.  

- Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro. Regula a ocupação do solo objecto de um incêndio florestal. 

- Lei nº 54/91, de 8 de Agosto. Alteração, por ratificação, do Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro 

(regula a ocupação do solo objecto de um incêndio florestal). 

- Decreto-Lei nº 34/99, de 22 de Outubro. Altera os artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 327/90, de 22 

de Outubro, que regula a ocupação dos solos objecto de incêndios florestais. 

- Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho. Estabelece as medidas e acções a desenvolver, no âmbito 

do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios. 
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- Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de Março. Estabelece medidas de protecção aos povoamentos florestais 

percorridos por incêndios. Alterado pela Declaração de Rectificação nº 37/20078, de 9 de Maio. Terceira 

alteração ao Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, alterado, por ratificação, pela Lei nº 54/91, de 8 

de Agosto e pelo Decreto-Lei nº 34/99, de 5 de Fevereiro.  

- Decreto-Lei nº 254/2009, de 24 de Setembro. Aprova o Código Florestal. Rectificado pela Declaração 

de Rectificação nº 88/2009 de 23 de Novembro, pela Lei nº 116/2009, de 23 de Dezembro. 

- Resolução do Conselho de Ministros nº 5/2006, de 18 de Janeiro. Orientações para a recuperação das 

áreas ardidas em 2003, 2004 e 2005. 

- Lei nº 1/2011, de 14 de Janeiro. Prorroga por 365 dias o prazo de entrada em vigor do Decreto-Lei nº 

254/2009, de 24 de Setembro. 

 

Área Condicionada 

Áreas devidamente assinaladas na Planta de Condicionantes como áreas de perigosidade de incêndio 

(classes alta e muito alta) 

 

v. Árvores e arvoredo de interesse público 

- Decreto-Lei nº 28468/38, de 15 de Fevereiro. Regulamenta a classificação das árvores monumentais e 

que merecem a designação de “Interesse Público”. 

 

Área Condicionada 

- As árvores classificadas de interesse público beneficiam de uma zona de protecção de 50 metros em 

redor da sua base, sendo condicionada a parecer da AFN qualquer intervenção nesta área que implique 

alteração do solo. 

- Conjunto de árvores de interesse público e Árvores isoladas de interesse público 

 

 
 

Nº de  
classificação 

 
 

Árvore/Conjunto de 
árvores 

 
Publicação 

 
Freguesia 

 
 

Lugar 

 
Coordenada M  
Datum 73 

 
Coordenada P 
Datum 73 

KNJ2/007 

Quercus robur L., 
Quercus rubra L., 
Castanea sativa 
Miller, Cedrus 

atlantica (Endl.) 
Carrière, Cupressus 
lusitanica Miller, 

Eucalyptus globulus 
Labill. 

Diário do Governo nº 
119, 2ª Série de 
23/05/1940 

Costa 

 
 

Pousada de Santa 
Marinha da Costa 

-11805,73 197064,01 

KNJ3/071 
10 Camellia japonica 

L. 
Aviso nº 7, de 17 
de Junho de 2011 

Urgeses 
Jardins do Palácio 

Vila Flor 
-13524,32    196498,36 

KNJ3/072 
8 Camellia japonica 

L. 
Aviso nº 7, de 17 
de Junho de 2011 

Urgeses 
Jardins do Palácio 

Vila Flor 
-13521,25 196526,43 

KNJ1/605 

Platanus orientalis L. 
var acerifolia Aiton 

Aviso nº 8, de 17 
de Junho de 2011 

Oliveira 
Jardins do Paço 
dos Duques de  

Bragança 
-13256,19 197498,67 

KNJ1/124 
Quercus robur L. 

Diário do Governo nº 
269, II Série de 
17/11/1953 

Serzedelo 
Regalo Ex E.N. 
310 - Km 26,95 -19573,02    191795,45 
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KNJ1/606 

Platanus orientalis L. 
var acerifolia Aiton 

Aviso nº 8, de 17 
de Junho de 2011 

Costa 
Jardins do Paço 
dos Duques de  

Bragança 
-13256,46    197478,00 

KNJ1/607 

Aesculus 
hippocastanum L. 

Aviso nº 8, de 17 
de Junho de 2011 

Costa 
Jardins do Paço 
dos Duques de  

Bragança 
-13250,69    197459,17 

KNJ1/608 

Pinus pinea L. Aviso nº 9, de 17 
de Junho de 2011 

Silvares 

 
Rua 25 de Abril 
(rotunda da antiga 
E. R. 206) 

-17176,74    197436,32 

KNJ1/609 

Cedrus deodara G. 
Don 

Aviso nº 10, de 17 
de Junho de 2011 

Creixomil 
Estacionamento do 

Cemitério da 
Atouguia 

-14817,85    197203,39 

 

d) Recursos ecológicos 

i. Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

Legislação Aplicável 

- Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março. Revê o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, 

estabelecido pelo Decreto-Lei nº 321/83, de 5 de Julho.  

- Despacho nº 8/93/MARN, de 5 de Maio. Estabelece a composição da Comissão Nacional da Reserva 

Ecológica Nacional. [Alterado pelo Despacho nº 22109/98, de 22 de Dezembro da Ministra do Ambiente 

(2ª Série)]. 

- Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de Agosto. Aprova a delimitação da Reserva 

Ecológica Nacional do concelho de Guimarães. (Alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

74/2001, de 26 de Junho). 

- Despacho nº 22109/98, de 22 de Dezembro, da Ministra do Ambiente. Altera a composição da 

Comissão da Reserva Ecológica Nacional, estabelecida pelo Despacho nº 8/93/MARN, de 7 de Abril. 

- Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de Junho. Aprova uma alteração, na área do 

município de Vizela, à delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Guimarães, aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de Agosto. 

- Despacho nº 3337/2003, de 18 de Fevereiro, do Secretário de Estado Adjunto e do Ordenamento do 

Território. Estabelece a composição da Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional, em representação 

do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. 

- Despacho Normativo nº 1/2004, de 5 de Janeiro. Determina o funcionamento da Comissão da Reserva 

Ecológica Nacional.  

- Despacho nº 7934/2004, de 11 de Fevereiro. Determina que nos processos de elaboração de planos 

municipais de ordenamento do território previssem propostas de ocupação da Reserva Ecológica Nacional que 

envolvessem alteração da sua delimitação, deviam as Direcções Regionais do Ambiente e do Ordenamento 

do Território promover uma nova delimitação daquela restrição por utilidade pública para a área do município 

respectivo.  

- Decreto-Lei nº 180/2006, de 6 de Setembro. Altera e republica o Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de 

Março, que define o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 
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- Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto. Estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional 

e revoga o Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março. 

- Portaria nº 1356/2008, de 28 de Novembro. Estabelece as condições para a viabilização dos usos e 

acções referidas no nºs 2 e 3, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto. 

 

Área Condicionada 

- Áreas designadas por Reserva Ecológica Nacional, devidamente assinaladas na Planta de Condicionantes e 

Carta da Reserva Ecológica Nacional. 

 

e) Património cultural 

i. Imóveis classificados e respectivas zonas de protecção 

ii. Imóveis em vias de classificação e respectivas zonas de protecção 

iii. Imóveis de interesse municipal 

 

Legislação Aplicável 

- Decreto nº 20985, de 7 de Março de 1932. Institui o Conselho Superior de Belas Artes e estabelece 

normas sobre belas-artes, arqueologia, protecção e conservação de monumentos. Estabelece zonas de 

protecção dos imóveis classificados. 

- Decreto nº 46349, de 2 de Maio de 1965. Determina que, em casos especiais, os monumentos 

nacionais e imóveis de interesse público poderão ter zonas de protecção superiores a 50m. 

- Decreto-Lei nº 181/70, de 28 de Abril. Determina que a constituição de uma servidão administrativa, 

desde que exija a prática de um acto da Administração, deve ser precedida de aviso público e ser 

facultada audiência aos interessados. 

- Decreto-Lei nº 205/88, de 16 de Junho. Regula a qualificação dos técnicos responsáveis pelos projectos 

de arquitectura referentes a obras a realizar nos bens imóveis classificados ou em vias de classificação e 

nas respectivas zonas especiais de protecção. 

- Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho. Aprova o Regulamento de trabalhos arqueológicos. 

- Decreto-Lei nº 287/2000, de 10 de Novembro. Altera o Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho. 

- Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro. Estabelece as Bases da Política e do Regime de Protecção e 

Valorização do Património Cultural. 

- Decreto-Lei nº 173/2006, de 24 de Agosto. Define um regime transitório para os imóveis abrangidos 

pela zona de protecção dos edifícios públicos de reconhecido valor arquitectónico, revogando o Decreto nº 

21875, de 18 de Novembro de 1932. 

- Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de Outubro. Estabelece o procedimento de classificação dos bens 

imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de protecção e do plano de pormenor de 

salvaguarda. 
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Área Condicionada 

Zonas de protecção constituídas pela área envolvente do imóvel num raio de 50m a partir dos seus limites 

(artigo 43º, da Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro). Zona Especial de Protecção (ZEP), abrangendo 

uma zona de protecção superior a 50m, conforme assinalada na Planta de Condicionantes, e definindo uma 

área vedada à construção. 

 

i. Imóveis classificados e respectivas zonas de protecção 

Monumento Nacional 

- MN1 Castelo de Guimarães. Decreto de 27-08-1908, DG nº199, de 05-09-1908 e Decreto de 16-06-

1910, DG nº 136, de 23-06-1910. ZEP - Diário do Governo, 2ª Série, nº103, de 30-04-1952 e Diário 

do Governo, 2ª Série, nº 170, de 23-07-1955. 

- MN2 Muralhas de Guimarães. Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-1910. ZEP 

- Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 203, de 30-08-1958 

- MN3 Paço dos Duques de Bragança. Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-

1910. ZEP - Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série nº 170, de 23-07-1955 

- MN4 Igreja de São Miguel do Castelo. Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-

1910. ZEP - Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 170, de 23-07-1955 e Diário do 

Governo, 2ª Série, nº 103, de 30-04-1952 

- MN5 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira. Decreto de 16-06-1910, DG nº 136, de 23-06-1910. ZEP 

- Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 94, de 19-04-1956 

- MN6 Paços Municipais (antigos). Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-1910. 

ZEP - Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 94, de 19-04-1956 

- MN7 Claustro da Igreja de São Domingos. Decreto de 16-06-1910, DG nº 136, de 23-06-1910. ZEP 

- Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 195, de 22-08-1960 

- MN8 Padrão de D. João I. Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-1910. ZEP 

- Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 195, de 21-08-1958 

- MN9 Cruzeiro de Nossa Senhora da Guia. Decreto nº 44 452, de 05-07-1962 e Decreto de 16-06-

1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-1910 

- MN10 Capela de São Torcato. Decreto nº 8 228, Diário do Governo nº 133, de 04-07-1922 

- MN11 Ponte de Serves. Decreto nº 28 536, Diário do Governo nº 66, de 22-03-1938 

- MN12 Ponte do Rio Ave, nas Taipas. Decreto nº 11 454, Diário do Governo nº 35, de 19-02-1926 

- MN13 Igreja de Santa Cristina de Serzedelo. Decreto nº 14 425, Diário do Governo nº 228, de 15-10-

1927. ZEP e Zona "non aedificandi" - Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 226, de 26-

09-1959.  

- MN14 Igreja de São Martinho de Candoso. Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-

06-1910 
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- MN15 Citânia de Briteiros. Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-1910. ZEP - 

Portaria nº 115/97, Diário da República, 2.ª Série, nº 72, de 26-03-1997. Zona "non aedificandi" - 

Portaria nº 115/97, Diário da República, 2.ª Série, nº 72, de 26-03-1997 

- MN16 Citânia de Sabroso. Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-1910.  

- MN17 Lápide das Taipas (Ara de Trajano). Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 

23-06-1910 

- MN18 2 marcos miliários, série Capela. Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-

1910 

- MN19 Padrão Comemorativo da Batalha do Salado. Decreto nº 37 366, Diário do Governo nº 70, de 

05-04-1949. ZEP - Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 94, de 19-04-1956 

- MN20 Mosteiro de Pombeiro - Decreto de 16-06-1910, Diário do Governo nº 136, de 23-06-1910. 

ZEP - Portaria nº 651/2002, Diário da República, 1ª Série-B, nº 135, de 14-06-2002 (Serzedo) 

- MN21 Centro Histórico de Guimarães. Aviso nº 15171/2010, Diário da República, 2.ª série, nº 147, de 

30 de Julho de 2010. Ao abrigo do artº 15º, nº 7, da Lei nº 107/2001, de 8-09-2001 (por ter sido 

inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO em 2001). ZEP - Aviso nº 15171/2010, Diário da 

República, 2.ª série, nº 147, de 30 de Julho de 2010 

 

Imóveis de interesse público 

- IIP1 Estação Arqueológica da Penha. Decreto nº 39 175, Diário do Governo nº 77, de 17-04-1953. 

ZEP - Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 14, de 18-01-1954 

- IIP2 Igreja de São Francisco e Frescos. Decreto nº 735/74, Diário do Governo nº 297, de 21-12-1974 

e Decreto nº 39 175, Diário do Governo nº 77, de 17-04-1953. Frescos existentes no Convento de São 

Francisco. Decreto nº 30 762, Diário do Governo nº 225, de 26-09-1940 

- IIP3 Rua de D. João I. Decreto nº 735/74, Diário do Governo nº 297, de 21-12-1974. ZEP - 

Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 195, de 22-08-1960 

- IIP4 Igreja de São Domingos. Decreto nº 42 255, Diário do Governo nº 105, de 08-05-1959. ZEP - 

Portaria publicada no Diário do Governo, 2ª Série, nº 195, de 22-08-1960 

- IIP5 Mosteiro de Santa Marinha da Costa, Igreja e Escadório. Decreto nº 26 450, Diário do Governo nº 

69, de 24-03-1936 

- IIP6 Igreja de São João de Calvos. Decreto nº 40 361, Diário do Governo nº 228, de 20-10-1955 

- IIP7 Igreja e IIP7.1, IIP7.2, IIP7.3, IIP7.4, IIP7.5, IIP7.6 Oratórios de Nossa Senhora da Consolação e 

Santos Passos. Decreto nº 45/93, DR nº 280, de 30-11-1993 

- IIP8 Cruzeiro de granito brasonado. Decreto nº 33 587, Diário do Governo nº 63, de 27-03-1944 

- IIP9 Capela de Nossa Senhora da Conceição. Decreto nº 40 361, Diário do Governo nº 228, de 20-

10-1955 

- IIP10 Capela do Espírito Santo (Lugar de Rechã). Decreto nº 516/71, Diário do Governo nº 274, de 

22-11-1971 
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- IIP11 Cruzeiro fronteiro ao adro da Igreja de São Francisco. Decreto nº 45 327, Diário do Governo nº 

251, de 25-10-1963 

- IIP12 Paço de São Cipriano. Decreto nº 129/77, Diário da República nº 226, de 29-09-1977 

- IIP13 Igreja Velha de São Cipriano de Taboadelo. Decreto nº 45/93, Diário da República nº 280, de 

30-11-1993 

- IIP14 Casa dos Lobos Machados. Decreto nº 129/77, Diário da República nº 226, de 29-09-1977 

- IIP15 Casa de Caneiros. Decreto nº 45/93, Diário da República nº 280, de 30-11-1993 e Decreto nº 

129/77, Diário da República nº 226, de 29-09-1977 

- IIP16 Edifício na Rua Egas Moniz (Casa nº 113). Decreto nº 95/78, Diário da República nº 210, de 

12-09-1978 

- IIP17 Edifício da Misericórdia de Guimarães (conjunto da parte setecentista, incluindo a igreja, a sacristia 

e os restos da construção inicial). Decreto nº 735/74, Diário do Governo nº 297, de 21-12-1974 

- IIP18 Casa do Alto e jardim anexo. Decreto nº 28/82, Diário da República nº 47, de 26-02-1982 

- IIP19 Igreja do Convento das Capuchinhas. Decreto nº 8/83, Diário da República nº 19, de 24-01-1983 

- IIP20 Capela de Santa Cruz. Decreto nº 29/84, Diário da República nº 145, de 25-06-1984 

- IIP21 Casa e Quinta de Minotes. Decreto nº 5/2002, Diário da República, 1ª Série-B. nº 42, de 19-

02-2002 

- IIP22 Casa de Sezim. Portaria nº 443/2006, Diário da República, 2.ª, nº 49, de 09-03-2006 

 

ii. Imóveis em vias de classificação e respectiva zona de protecção 

- IVC1 Igreja Velha de Santa Maria de Corvite  

Proposta de 17-01-2011 da DRCNorte para a classificação como MIP, Procedimento prorrogado até 31 de 

Dezembro de 2011 pelo Despacho nº 19338/2010, Diário da República, 2.ª série, nº 252, de 30 de 

Dezembro, Despacho de abertura de 9-07-2001 do Vice Presidente do IPPAR, Proposta de abertura de 6-

07-2001 da DRPorto, Processo iniciado em 1996. ZEP - Proposta de 17-01-2011 da DRCNorte 

- IVC2 Fornos de Olaria da Cruz de Pedra e conjunto de casas onde funcionam as oficinas (Homologado 

como IIP). Despacho de homologação de 14-04-1984. 

- IVC3 Solar e Quinta de Carvalho D´Arca  

Despacho de homologação - VC em 14/10/1989 - IPPAR Processo nº 91/3 (10) 

- IVC4 Casa de Margaride  

Procedimento prorrogado até 31 de Dezembro de 2011 pelo Despacho nº 19338/2010, Diário da República, 

2.ª série, nº 252, de 30 de Dezembro, Despacho de abertura de 6-06-1991 do Presidente do IPPC. 

- IVC5 Casa do Assento 

Procedimento prorrogado até 31 de Dezembro de 2011 pelo Despacho nº 19338/2010, Diário da República, 

2.ª série, nº 252, de 30 de Dezembro, Despacho de abertura de 8-08-1991 

- IVC6 Casa do Ribeiro, incluindo quinta e mata 

Procedimento prorrogado até 31 de Dezembro de 2011 pelo Despacho nº 19338/2010, Diário da República, 

2.ª série, nº 252, de 30 de Dezembro, Despacho de abertura de 15-05-1996 do Presidente do IPPAR. 
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- IVC7 Casa e Quinta de Corujeiras 

Pedido de esclarecimento de 30-03-2011 da DRCNorte sobre o parecer da SPAA do CNC, Despacho de 

25-01-2011 do Director do IGESPAR, I.P. a remeter o processo à DRCNorte para revisão da proposta. 

Procedimento prorrogado até 31 de Dezembro de 2011 pelo Despacho nº 19338/2010, Diário da República, 

2.ª série, nº 252, de 30 de Dezembro, Parecer de 15-12-2010 da SPAA do CNC a propor a 

classificação apenas do núcleo urbano dos séc. XVII/XVIII constituído pela casa e capela anexa, Nova 

proposta de 8-09-2009 da DRCNorte, Devolvido à DRPorto em 3-08-2006 para juntar proposta de ZEP, 

Proposta de 4-02-2002 da DRPorto a propor a classificação como MIP. Despacho de abertura de 20-01-

2000 do Vice-Presidente do IPPAR, Proposta de abertura de 17-12-1999 da DRPorto, Proposta de 

classificação de 31-05-1989 dos proprietários. ZEP - Pedido de esclarecimento de 30-03-2011 da 

DRCNorte sobre o parecer da SPAA do CNC, Despacho de 25-01-2011 do Director do IGESPAR, I.P. a 

remeter o processo à DRCNorte para revisão da proposta, Parecer de 15-12-2010 da SPAA do CNC a 

propor que a ZEP coincide com os limites físicos da quinta, Proposta de 8-09-2009 da DRCNorte 

- IVC8 Conjunto das antigas Fábricas de Curtumes (Homologado como IIP).  

Despacho de homologação de 3-11-1978 do Secretário de Estado da Cultura. 

 

iii. Imóveis de interesse municipal  

- IIM1 Casa das Rótulas. Decreto nº 45/93, Diário da República nº 280, de 30-11-1993 (Reclassificado 

como IIM) e Decreto nº 1/86, Diário da República nº 2, de 03-01-1986 (IIP) 

- IIM2 Casa do Proposto. Decreto nº 8/83, Diário da República nº 19, de 24-01-1983 

- IIM3 Capela do Bom Despacho. Decreto nº 31/83, Diário da República nº 106, de 09-05-1983 

 

f) Estabelecimentos prisionais  

- Decreto-Lei nº 265/71, de 18 de Junho. Estabelece zonas de protecção para os estabelecimentos 

prisionais e tutelares de menores. 

 

Área Condicionada 

Os estabelecimentos prisionais e os estabelecimentos tutelares de menores (compreendendo as edificações e 

os terrenos directamente ligados à realização dos seus fins), bem como os terrenos destinados à sua 

construção, beneficiam de uma zona de protecção com a largura de 50 m, contados a partir da linha limite 

dos referidos estabelecimentos ou terrenos. 

 

g) Infraestruturas 

i. Abastecimento de água; 

ii. Drenagem de águas residuais; 

iii. Rede eléctrica; 

iv. Gasodutos; 

v. Rede rodoviária nacional e rede rodoviária regional; 
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vi. Estradas e caminhos municipais; 

vii. Rede ferroviária; 

viii. Telecomunicações;  

ix. Marcos Geodésicos. 

 

Legislação Aplicável 

i. Abastecimento de água 

- Decreto nº 5787-IIII, de 10 de Maio de 1919. Estabelece, no seu artigo 6º, servidão de passagem para 

abastecimento de água para gastos domésticos. 

- Decreto-Lei nº 34021, de 11 de Outubro de 1944. Servidão para captação e condução de águas 

potáveis ou saneamento de aglomerados populacionais. 

- Decreto-Lei nº 74/90, de 7 de Março. Aprova as normas de qualidade da água. 

- Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a 

finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais 

usos. Revoga o Decreto-Lei nº 74/90, de 7 de Março. 

- Decreto-Lei nº 319/94, de 24 de Dezembro. Estabelece o regime jurídico da construção, exploração e 

gestão dos sistemas multimunicipais de captação e tratamento de água para consumo público, quando 

atribuídos por concessão, e aprova as respectivas bases. 

- Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de Setembro. Estabelece perímetros de protecção para captações de 

águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público. 

- Decreto-Lei nº 243/2001, de 5 de Setembro. Aprova normas relativas à qualidade da água destinada ao 

consumo humano transpondo para o direito interno a Directiva nº 98/83/CE, do Conselho, de 3 de 

Novembro, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano. 

- Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto. Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao 

consumo humano, revendo o Decreto-Lei nº 243/200, de 5 de Setembro, que transpôs para a ordem 

jurídica interna a Directiva nº 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro. 

- Portaria nº 702/2009, de 6 de Julho. Estabelece os termos da delimitação dos perímetros de protecção 

das captações destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, bem como os 

respectivos condicionamentos. 

- Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de Agosto. Estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. 

- Decreto-Lei nº 123/2010, de 12 de Novembro. Cria um regime especial das expropriações necessárias à 

realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos 

comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da 

autorização legislativa concedida pela Lei nº 31/2010, de 2 de Setembro. 

 

Área Condicionada 

- Faixa de terreno de 1,5m de largura para cada lado da conduta.  
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- O despacho ministerial delimita a área de servidão, mencionando a largura e o comprimento da respectiva 

faixa de servidão e estabelece os condicionamentos (ónus ou encargos) a observar. 

 

ii. Drenagem de águas residuais 

- Decreto-Lei nº 34021, de 11 de Outubro de 1944. Servidão para captação e condução de águas 

potáveis ou saneamento de aglomerados populacionais. 

- Portaria nº 11338, de 8 de Maio de 1946. Aprova o Regulamento Geral das Canalizações e Esgotos. 

- Decreto-Lei nº 74/90, de 7 de Março. Aprova as normas de qualidade da água. 

- Decreto-Lei nº 379/93, de 5 de Novembro. Permite o acesso de capitais privados às actividades 

económicas de captação, tratamento e rejeição de efluentes e recolha e tratamento de resíduos sólidos. 

- Decreto-Lei nº 46/94, de 22 de Fevereiro. Estabelece o regime de licenciamento da utilização do 

domínio hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água. 

- Decreto-Lei nº 47/94, de 22 de Fevereiro. Estabelece o regime económico e financeiro da utilização do 

domínio público hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água. 

- Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto. Aprova o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos 

e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. 

- Decreto-Lei nº 162/96, de 4 de Setembro. Estabelece o regime jurídico da construção, exploração e 

gestão dos sistemas multimunicipais de recolha, tratamento e rejeição de efluentes. 

- Despacho nº134/97 (2ª Série), de 6 de Maio. São estabelecidas as condições para as duas fases do 

Sistema Integrado de despoluição do Vale do Ave (SIDVA). 

- Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. Estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências 

para as autarquias locais. 

- Lei nº 169/99, de 18 de Setembro. Estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico 

de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias. 

- Decreto-Lei nº 135/2002, de 14 de Maio. Cria o sistema multimunicipal de abastecimento de água e de 

saneamento do Vale do Ave, para captação, tratamento e distribuição de água para consumo público e para 

recolha, tratamento e rejeição de efluentes dos municípios de Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Santo 

Tirso, Trofa, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela, e constitui a sociedade concessionária do 

sistema. 

- Despacho nº 27286/2004, publicado no Diário da República, 2ª Série, de 30 de Dezembro. Atribui à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte a competência para fixar o plano de 

adaptação à legislação ambiental às empresas localizadas na área de intervenção do sistema multimunicipal 

do Vale do Ave. 

- Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de Agosto. Estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. 

- Decreto-Lei nº 123/2010, de 12 de Novembro. Cria um regime especial das expropriações necessárias à 

realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos 
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comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da 

autorização legislativa concedida pela Lei nº 31/2010, de 2 de Setembro. 

 

Área Condicionada 

- É identificado o traçado dos colectores principais do Sistema Integrado de despoluição do Vale do Ave 

(SIDVA). 

- O despacho ministerial delimita a área de servidão, mencionando a largura e o comprimento da respectiva 

faixa de servidão e estabelece os condicionamentos (ónus ou encargos) a observar. 

 

iii. Rede eléctrica 

Linhas Eléctricas - Rede de muita alta tensão, Alta tensão e Linhas de média tensão  

- Decreto-Lei nº 26852, de 30 de Julho de 1936. Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas. 

- Decreto-Lei nº 43335, de 19 de Novembro de 1960. Determina a existência de servidões de passagem 

para instalações de redes eléctricas. 

- Decreto-Lei nº 446/76, de 5 de Junho. Dá nova redacção a alguns artigos do Regulamento de 

Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 26852, de 30 de Julho de 1936. 

- Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de Fevereiro. Aprova o Regulamento de Segurança de Linhas 

Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT). 

 

Área Condicionada 

- É identificado em planta o traçado das referidas linhas condutores de uma linha na sua condição de 

flecha máxima e desviados pelo vento é de 6,00m para uma linha de 400Kv e de 4,20 m tratando-se de 

uma linha de 150 Kv. Nas restantes, não deverá ser inferior a 4,0 m, de acordo com a legislação em 

vigor que estabelece as condicionantes relativas às linhas eléctricas. 

- Deverão ser garantidas as condições de segurança relativamente às linhas eléctricas, nomeadamente no 

que respeita à salvaguarda das distâncias de segurança entre qualquer infraestrutura e condutores dessas 

linhas. 

 

iv. Gasodutos 

- Decreto-Lei nº 374/89, de 25 de Outubro. Aprova o regime do serviço público de importação de gás 

natural liquefeito e gás natural, da recepção, armazenagem e tratamento do gás natural liquefeito, da 

produção de gás natural e dos seus gases de substituição e do seu transporte e distribuição. 

- Decreto-Lei nº 232/90, de 16 de Julho. Estabelece o normativo a que deve obedecer o projecto, a 

construção, a exploração e a manutenção do sistema de abastecimento dos gases combustíveis canalizados. 

- Decreto-Lei nº 274-A/93, de 4 de Agosto. Altera o Decreto-Lei nº 374/89, de 25 de Outubro. 

- Decreto-Lei nº 8/2000, de 8 de Fevereiro. Aprova a importação e transporte de gás natural liquefeito e 

estabelece o regime de licença para a distribuição e fornecimento de gás natural em regime de serviço 
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público em zonas não abrangidas pela concessão de distribuição regional, alterando a redacção do Decreto-

Lei nº 374/89, de 25 de Outubro. No artigo 10º é regulamentada a definição de servidões. 

 

Área Condicionada 

- É identificado em planta o traçado das linhas de gás existentes no concelho 

 

v. Rede rodoviária nacional e rede rodoviária regional 

Estradas nacionais e regionais 

- A11/IP9 (Autoestrada / Itinerário Principal/Auto-Estrada Guimarães–Valença) 

- IP9/IC5 (Auto-estrada / Itinerário Principal/Auto-Estrada Guimarães–Vila Real) 

- A7/IC5 (Auto-estrada / itinerário complementar Guimarães/Porto/Póvoa de Varzim) 

- IC5 (Itinerário Complementar Guimarães/Vila Pouca de Aguiar) 

- EN 101 (Estrada Nacional Braga-Guimarães) 

- EN 105 (Estrada Nacional Guimarães-Santo Tirso) 

- EN 106 (Estrada Nacional Guimarães-Vizela) 

- EENN 101 e 310 (Circular Urbana das Taipas)   

- EENN 101 e 206 (Variante Guimarães/Fafe) 

- EN 206 (Variante de Creixomil) 

- ER 205 (Estrada Regional Póvoa de Lanhoso – Cabeceiras de Basto) 

- ER 206 (Estrada Regional Vila Nova de Famalicão – Guimarães) 

- ER 207 (Estrada Regional Fafe – Póvoa de Lanhoso) 

- ER 310 (Estrada Regional Póvoa de Lanhoso – Guimarães) 

- Ligação de Silvares à EN 101 / Fermentões 

 

Legislação Aplicável 

- Lei nº 2037, de 19 de Agosto de 1949. Aprova o Estatuto de Estradas Nacionais (parcialmente 

revogado). 

- Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro. Altera o Estatuto de Estradas Nacionais. 

- Decreto-Lei nº 219/72, de 27 de Junho. Completa e actualiza o Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de 

Janeiro. 

Estabelece regras para ampliação ou modificação de instalações industriais existentes em zonas “non 

aedificandi”. 

- Despacho SEOP 37-XII/92, de 22 de Novembro. Estabelece as normas para a instalação e exploração 

das áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis. 

- Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de Janeiro. Actualiza o Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro. 

Estabelece faixas com servidão “non aedificandi” e normas a aplicar às estradas nacionais constantes do 

Plano Rodoviário Nacional. Revoga o Decreto-Lei nº 64/83, de 3 de Fevereiro, o Decreto-Lei nº 341/86, 

de 7 de Outubro e o Decreto-Lei nº 136/91, de 4 de Abril. 
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- Decreto-Lei nº 294/97, de 24 de Outubro. Estabelece as zonas “non aedificandi” da Auto-Estrada 

Porto–Valença (A3/IP1). 

- Decreto-Lei nº 105/98, de 24 de Abril, rectificado pela Declaração de Rectificação nº 11-A/98, de 30 

de Junho, e alterado pelo Decreto-Lei nº 166/99, de 13 de Maio - Regula a afixação ou a inscrição de 

publicidade na proximidade das estradas nacionais fora dos aglomerados urbanos. 

- Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho. Redefine o Plano Rodoviário Nacional e cria as estradas 

regionais. Revoga o Decreto-Lei nº 380/85, de 9 de Junho. 

- Decreto-Lei nº 248-A/99, de 6 de Junho. Estabelece as zonas “non aedificandi” da Auto-Estrada 

Póvoa de Varzim–Guimarães (A7/IC5). 

- Lei nº 98/99, de 26 de Julho. Altera o Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho. Define que as 

estradas regionais estão subordinadas às normas das estradas nacionais, incluindo o disposto no Decreto-Lei 

nº 105/98, de 24 de Abril. 

- Decreto-Lei nº 261/2002, de 23 de Novembro. Confere às câmaras municipais competência para emitir 

parecer prévio sobre a localização de áreas de serviço nas redes viárias regional e nacional, bem como 

para se pronunciarem sobre a definição e alteração da rede rodoviária nacional e regional e sobre a 

utilização da via pública. 

- Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de Agosto. Actualiza o Plano Rodoviário Nacional. 

- Decreto-Lei nº 175/2006, de 28 de Agosto. Altera o Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro. 

Dispensa do parecer das CCDR’s para as edificações abrangidas pela excepção da alínea c), do artigo 8º, 

do Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro. 

 

Área Condicionada 

São estabelecidas as seguintes zonas de servidão non aedificandi para a A3/IP1 e A7/IC5, 

respectivamente: 

a) Interdita a construção a menos de 40m do limite da plataforma da auto-estrada e nunca a menos de 

20m da zona da auto-estrada; 

b) Interdita a construção de instalações de carácter industrial a menos de 70m do limite da plataforma da 

auto-estrada e nunca a menos de 50m da zona de auto-estrada; 

c) O artigo 5º, do Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de Janeiro aplica-se às Estradas Nacionais, Variante 

Nascente e VIM, e estabelece uma servidão de 20m para cada lado do eixo da via, e um mínimo de 5m 

da zona de estrada. 

 

Condicionantes 

a) A utilização pública ou privada do solo, subsolo, espaço aéreo da zona da estrada, colocação de 

publicidade, arranjos urbanísticos e a criação ou alteração de acessos ou o fim a que estes se destinam, 

estão dependentes, de forma vinculativa, de aprovação, licenciamento, autorização ou parecer da Estradas de 

Portugal, conforme a situação a que se refira. 
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b) Os projectos e planos de trabalho de atravessamento perpendicular ao eixo da estrada de canalizações 

ou cabos de energia eléctrica, de líquidos, de gases, de telecomunicações ou equiparados, de interesse 

público de especial relevo, devidamente comprovado, estão dependentes, de forma vinculativa, de aprovação, 

licenciamento, autorização ou parecer da Estradas de Portugal, conforme a situação a que se refira. 

 

Entidade com Jurisdição 

- EP (Estradas de Portugal) 

 

Estradas intermunicipais 

- VIM (Via Intermunicipal Joane–Vizela) 

Legislação aplicável às estradas nacionais. 

 

Área Condicionada 

- Servidão de 20m para cada lado do eixo da via, e um mínimo de 5m da zona de estrada. 

 

Condicionantes 

A) A utilização do solo, subsolo ou espaço aéreo da zona de estrada e a criação ou alteração de 

acessos estão dependentes de aprovação da CIM DO AVE. 

b) Os projectos e planos de trabalho de atravessamento perpendicular ao eixo da estrada de canalizações 

ou cabos de energia eléctrica, de líquidos, de gases, de telecomunicações ou equiparados, de interesse 

público de especial relevo, devidamente comprovado, deverão ser submetidos à aprovação da CIM DO AVE. 

 

Entidade com Jurisdição 

CIM do Ave (Comunidade Intermunicipal do Ave) 

 

Estradas nacionais desclassificadas 

- EN 101 (Circular Urbana de Guimarães – Guimarães Paço Vieira) 

- EN 101 (interior das Taipas) 

- EN 101-2 (Penha/Guimarães)  

- EN 204-5 (Estrada Nacional entre a EN 204 e EN 310)  

- EN 207-4 (S. Torcato/Guimarães – Garfe/Póvoa de Lanhoso) 

- ER 206 (Paço Vieira/Guimarães – Fafe) 

- ER 206 (Brito/Guimarães – Silvares/Guimarães) 

- EN 309 (Sobreposta/Braga – Arões S. Romão/Fafe) 

- ER 310 (Riba de Ave/Famalicão – Silvares/Guimarães) 

- ER 310 (interior das Taipas) 
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- Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de Janeiro. Actualiza o Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro. 

Estabelece faixas com servidão “non aedificandi” e normas a aplicar às estradas nacionais constantes do 

Plano Rodoviário Nacional. Estabelece que enquanto não for publicado o diploma regulamentador das 

Estradas Nacionais Desclassificadas, serão aplicáveis as disposições da Lei nº 2037, de 19 de Agosto de 

1949 e o Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro (Estatuto das Estradas Nacionais). Revoga o Decreto-

Lei nº 64/83, de 3 de Fevereiro, o Decreto-Lei nº 341/86, de 7 de Outubro e o Decreto-Lei nº 

136/91, de 4 de Abril.  

- Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho com a redacção alterada pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho. 

Redefine o Plano Rodoviário Nacional e cria as estradas regionais. Estabelece que, as estradas nacionais 

desclassificadas serão reguladas por diploma próprio, para além do referido deste diploma e no Estatuto das 

Estradas Nacionais. Revoga o Decreto-Lei nº 380/85, de 9 de Junho. 

- Decreto-Lei nº 260/2002, de 23 de Novembro. Regula o licenciamento da instalação de áreas de 

serviço na rede viária municipal. Revoga os artigos do Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro, e o 

Despacho SEOP nº 37-XII/92, publicado no Diário da República nº 294, IIª Série, de 22 de Dezembro de 

1992, na parte relativa ao licenciamento de áreas de serviço na rede viária municipal. 

- Decreto-Lei nº 175/2006, de 28 de Agosto. Altera o Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro. 

Dispensa do parecer das CCDR’s para as edificações abrangidas pela excepção da alínea c), do artigo 8º, 

do Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro. 

 

Área Condicionada 

- Relativamente às Estradas Nacionais desclassificadas, anteriormente classificadas como Estradas Nacionais 

de 3ª categoria, aplica-se o artigo 8º, do Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro, que proíbe qualquer 

tipo de construção a menos de 10m do limite da plataforma da estrada. 

- A utilização do solo, subsolo ou espaço aéreo da zona de estrada, a criação e alteração de serventias, 

bem como o estabelecimento de vedações ou outras ocupações nas faixas de respeito e zonas de servidão 

“non aedificandi”, estão sujeitas a licenciamento municipal. 

 

vi. Estradas e caminhos municipais 

- Via Brito/Pevidém 

- Acesso ao AvePark 

- EM 512 (Estrada Municipal - Serzedelo EN 310 – Serzedo EN101) 

- EM 512-1 (Estrada Municipal - Lordelo – Ponte de Negrelos/Sto Tirso) 

- EM 512-2 (Estrada Municipal – EM 512/Moreira de Cónegos/EN 105)  

- EM 512-4 (Estrada Municipal Tagilde/Vizela-Gémeos/Guimarães) 

- EM 574 (EN 310 Ponte de Serves/Gondar – EN310 Pevidém) 

- EM 574-1 (Ponte de Serves/Gondar – EN 206/Ronfe) 

- EM 575 (EN 105/Gandarela – EN 310/Serzedelo) 

- EM 576 (EN 105/Mascotelos – EN 310/Pevidém) 
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- EM 576-1 (EM 576 - Pontido/Selho S. Cristóvão) 

- EM 577 (EN 105/Salgueiral – EN 310 S. Tiago)   

- EM 579 (EN 105/Covas – EM 512/Gémeos) 

- EM 579-1 (EM 579/Polvoreira) 

- EM 579-2 (EM/S. Simão – EN 102-1/Penha) 

- EM 579-3 (EM 579/Calvos) 

- EM 580 (EN 105/Urgeses - EM 579-2/Abação) 

- EM 581 (Azurém – EN 207-4) 

- EM 582 (EN 101/Fermentões – EN 309/Gominhães) 

- EM 583 (EN 206/Silvares – Gondomar) 

- EM 583-1 (EM 583/Donim – EN 310/Ponte de Donim) 

- EM 583-2 (EM 583/Rio Ave – EN 310/Barco) 

- EM 583-3 (EM 583/Prazins Sta Eufémia – EN 309/Prazins Sto Tirso) 

- EM 584 (Leitões – EN310/Brito) 

- EM 584-2 (EM 584/Oleiros – EM 628/Airão S. João) 

- EM 584-3 (EM 584/Figueiredo – EN310/Sande S. Clemente)  

- EM 585 (EN 309/Longos – EM 310/Caldelas)  

- EM 585-1 (EM 585/Longos – EN 101/Balazar) 

- EM 585-3 (EM 585/Sande S. Lourenço - EN 101) 

- EM 586 (EN 309/Briteiros S. Salvador - EN 310) 

- EN 603 (Limite do Concelho – EN 207-4/Gonça) 

- EN 604 (EN 207-4/Aldão – Atães/EN 206/Fafe) 

- EN 608 (EN 207/Castelões – Ponte de Arosa)  

- EN 628 (Airão S. João – EN 206/Airão Santa Maria) 

 

Legislação Aplicável 

- Lei nº 2110, de 19 de Agosto de 1961. Promulga o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos 

Municipais. 

- Decreto-Lei nº 260/2002, de 23 de Novembro. Regula o licenciamento da instalação de áreas de 

serviço na rede viária municipal. Revoga os artigos do Decreto-Lei nº 13/71, de 23 de Janeiro, e o 

despacho SEOP nº37-XII/92, publicado no Diário da República, 2.ª Série de 22 de Dezembro de 1992, 

na parte relativa ao licenciamento de áreas de serviço na rede viária municipal. 

 

Área Condicionada 

- Faixa de terreno com 8m de largura para cada lado do eixo da estrada. 

- A utilização do solo, subsolo ou espaço aéreo da zona de estrada, a criação e alteração de serventias, 

bem como o estabelecimento de vedações ou outras ocupações nas faixas de respeito e zonas de servidão 

“non aedificandi”, estão sujeitas a licenciamento municipal. 
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vii. Rede ferroviária 

- Ligação Guimarães/Porto 

 

Legislação Aplicável 

- Decreto-Lei nº 48594, de 16 de Setembro de 1969. Altera o Decreto-Lei nº 39780, de 21 de Agosto 

de 1954 e determina que, em casos especiais, as áreas de servidão podem ser aumentadas. 

- Decreto-Lei nº 166/74, de 22 de Abril. Torna obrigatória a concessão de facilidades pelos proprietários 

ou possuidores de terrenos em que tenha de proceder-se a estudos ou trabalhos preparatórios da 

construção de vias-férreas, ou de terrenos que lhes derem acesso. 

- Decreto-Lei nº 568/99, de 23 de Dezembro. Procede à revisão do regulamento de passagens de nível, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 156/81, de 9 de Junho, e estabelece a obrigatoriedade da elaboração de 

planos plurianuais de supressão de passagens de nível. 

- Decreto-Lei nº 276/2003, de 4 de Novembro. No uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 

51/03, de 22 de Agosto, estabelece o novo regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário, 

incluindo as regras sobre a sua utilização, desafectação, permuta e, bem assim, as regras aplicáveis às 

relações dos proprietários confinantes e população em geral com aqueles bens. 

 

Área Condicionada 

- Faixa de terreno non aedificandi com 10m de largura, a partir dos limites do Domínio Público Ferroviário. 

 

viii. Telecomunicações;  

 

Legislação Aplicável 

- Decreto-Lei nº 597/73, de 7 de Novembro. Sujeita a servidões radioeléctricas as zonas confinantes com 

os centros radioeléctricos. 

- Decreto-Lei nº 215/87, de 29 de Maio. Determina que a constituição de servidões radioeléctricas seja 

efectuada por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações. 

- Decreto Regulamentar n° 70/84, de 29 de Agosto. Sujeita a servidão radioeléctrica e, bem assim, as 

outras restrições de utilidade pública as áreas adjacentes ao percurso da ligação hertziana entre os centros 

radioeléctricos de Braga, Santa Marta, Penha e Guimarães, numa distância de 19,52 km. 

 

Área Condicionada 

- A servidão radioeléctrica é condicionante da construção nas seguintes áreas:  

. Zona de libertação primária, constituída por faixas que circundam imediatamente os limites dos centros até 

à distância máxima de 500 m. 



 

 
25 

. Zona de libertação secundária, constituída por áreas que circundam as áreas primárias e cuja distância 

aos limites dos respectivos centros não pode exceder 4.000 m. 

. Zona de desobstrução, constituída por faixas com a largura máxima de 100 m e que têm por eixo a 

linha que une dois centros radioeléctricos. 

- servidão radioeléctrica relativa ao feixe hertziano Braga/Guimarães, zona de desobstrução que une as 

antenas dos centros radioeléctricos:  

Troço Santa Marta/Penha - 17m  

Troço Penha/ Guimarães - 15m 

 

ix. Marcos Geodésicos 

 

Legislação Aplicável 

- Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de Abril. Estabelece zonas de protecção aos marcos geodésicos, aos 

marcos de triangulação cadastral, às marcas de nivelamento, ou outras marcas. 

 

Área Condicionada 

- Zonas de protecção que abrangem uma área em redor do sinal com um raio mínimo de 15 metros. A 

extensão da zona de protecção é determinada, caso a caso, em função da visibilidade que deve ser 

assegurada ao sinal construído e entre os diversos sinais. 

 

 

 

N 

 

Nome do Marco 

 

Freguesia 

 

Cota Z 

 

Coordenada M  

Datum 73 

 

Coordenada P  

Datum 73 

1 ANJO Oleiros 386,38 -21103,50 198852,77 

2 BRITO Brito 231,84 -18887,09 199287,74 

3 GUIMARÃES Oliveira do Castelo 269,44 -13149,85 197638,90 

4 LAJEDAS Gonça 557,55 -9134,58 205368,39 

5 LIJÓ Polvoreira 355,04 -14929,35 192876,43 

6 LUSTOSO Rendufe 585,89 -7234,95 200802,36 

7 MENINAS Lordelo 265,27 -21012,06 190206,70 

8 OUTINHO Balazar 495,01 -20669,19 203219,01 

9 PEDRA FINA S. Torcato 507,09 -10694,36 203203,49 

10 

PENEDO DA 

BANDEIRA 
Gondomar 536,88 -10878,05 204936,94 

11 PENHA Costa 627,16 -11321,45 195614,79 

12 PENHA-M Costa 613,38 -11320,87 195619,20 

13 PICOTO 2ª Souto S. Salvador 436,59 -12398,60 203274,80 

14 POMBEIRO Candoso Santiago 311,84 -15462,66 194921,32 

15 S ROMÃO Briteiros Salvador 345,56 -15294,11 206509,97 
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16 S TORCATO S. Torcato 313,69 -10462,44 201385,00 

17 SABROSO Sande S. Lourenço 278,77 -17398,10 204716,13 

18 SANTIAGO Selho S. Lourenço 393,71 -13744,01 200888,88 

19 SRA DA LAPA Calvos 481,25 -9842,02 193854,43 

20 STA EULÁLIA Fermentões 287,10 -15663,58 198141,84 

 

h) Actividades perigosas 

i. Estabelecimentos com produtos explosivos 

 

Legislação Aplicável 

- Decreto-Lei nº 376/84, de 30 de Novembro. Aprova os seguintes regulamentos: - Regulamento sobre o 

Licenciamento dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos; Regulamento 

sobre o Fabrico, Armazenamento, Comércio e Emprego de Produtos Explosivos; Regulamento sobre 

Fiscalização de Produtos Explosivos. 

- Decreto-Lei nº 474/88, de 22 de Dezembro. Altera algumas disposições dos Regulamentos sobre o 

Fabrico, Armazenagem, Comercialização e Emprego de Produtos Explosivos e sobre Fiscalização de Produtos 

Explosivos, submetendo a licenciamento prévio a venda e lançamento das chamadas «bombas de Carnaval». 

- Decreto-Lei nº 107/92, de 2 de Junho. Extingue a Inspecção de Explosivos (IE), transferindo as suas 

atribuições e competências para a Polícia de Segurança Pública (PSP). 

- Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro. Estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação. 

- Decreto-Lei nº 137/2002, de 16 de Maio. Altera a composição, as competências e o funcionamento da 

Comissão de Explosivos. 

- Decreto-Lei nº 139/2002, de 17 de Maio. Aprova o Regulamento de Segurança dos Estabelecimentos de 

Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos e revoga o Decreto-Lei nº 142/79, de 23 de Maio, a 

Portaria nº 29/74, de 16 de Janeiro, a Portaria nº 831/82, de 1 de Setembro, e a Portaria nº 506/85, 

de 25 de Julho. 

- Decreto-Lei nº 139/2003, de 2 de Julho. Altera o Decreto-Lei nº 139/2002, de 17 de Maio. 

- Decreto-Lei nº 267-A/2003, de 27 de Outubro. Publica em Anexo o Regulamento Nacional de 

Transporte de Matérias Perigosas por Estrada (RPE), que contém critérios de classificação de mercadorias 

perigosas. 

 

 
 




