
ACTA 

Aos dez dias do mês de Julho do ano de dois mil e nove, pelas dez horas e 

vinte e cinco 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: Direcção-Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; Direcção Regional da 

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

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

Norte; Estradas de Portugal; EDP Gás; Portugal Telecom; Administração 

Regional da Saúde; Direcção Regional de Florestas/Unidade de Gestão 

Florestal do Norte; Administração da Região Hidrográfica do Norte; 

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

Guimarães; Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso; Câmara Municipal de 

Vila Nova de Famalicão; Câmara Municipal de Santo Tirso; Câmara Municipal 

de Vizela; Câmara Municipal de Felgueiras e a Equipa de Assessoria Técnica 

Externa à Revisão do Plano Director Municipal de Guimarães. ------------------ 

Da agenda de trabalhos para a quinta 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 realizada no dia 17 de Julho de 2008; 2 – Apresentação dos 

estudos realizados, incluindo a proposta preliminar da Estrutura Ecológica 

Municipal (EEM): 3 – Análise e decisão sobre as propostas de delimitação da 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN) e a 

sua compatibilização com as propostas finais de ordenamento do território, o 



regulamento e a marcação dos perímetros urbanos; 4 – Programação dos 

trabalhos subsequentes do processo de revisão do PDM; 5 – Outros assuntos.  

O representante da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano, Arquitecto Ricardo Gaspar, deu início à reunião, e 

passou a palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. 

António Magalhães, para as boas vindas. ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães cumprimentou os presentes, 

desejou uma boa sessão de trabalho, salientou o facto de se tratar de um 

trabalho complexo que perturba os concidadãos, mas reafirmou o empenho 

de todos na sua conclusão. Julga estar já na ponta final dos trabalhos. ---------- 

O Sr. Arquitecto Ricardo Martinho Gaspar, representante da Direcção-Geral 

do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, e na qualidade de 

Presidente da Comissão Mista de Coordenação que acompanha o processo de 

Revisão do PDM de Guimarães, verificou haver quórum, pelo que estavam 

reunidas as condições para dar início aos trabalhos, passando de imediato ao 

primeiro ponto da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------- 

1 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE 

JULHO DE 2005. ------------------------------------------------------------------- 

1.1 - O Presidente da Comissão Mista de Coordenação para 

acompanhamento da Revisão do PDM de Guimarães, Arquitecto 

Ricardo Gaspar - disse não ter conhecimento da acta em causa. ---------------- 

1.2 – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – referiu ter havido um erro mútuo 

de comunicação entre CCDR-Norte e a Câmara Municipal de Guimarães, 

pelo que a acta não foi remetida às entidades para conhecimento. De seguida, 

foi feita a leitura da Acta em voz alta e foi aprovada por unanimidade. ---------- 

 



2 – APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS REALIZADOS, 

INCLUINDO A PORPOSTA PRELIMINAR DA ESTRUTURA 

ECOLÓGICA MUNICIPAL (EEM). ------------------------------------------- 

2.1 - Presidente da Comissão Mista de Coordenação de 

Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal, Arquitecto 

Ricardo Gaspar – na sequência da legislação publicada recentemente, 

apresentou algumas observações relativas à apresentação dos estudos, 

nomeadamente no que se refere à cartografia, aos conceitos utilizados no 

urbanismo e no ordenamento do território e, por último, às qualificações do 

uso do solo. Todos estes novos parâmetros devem ser tidos em conta na 

elaboração dos documentos que acompanham o PDM, pois têm carácter 

vinculativo. Quanto à cartografia, referiu ter conhecimento de um contacto do 

Município de Guimarães com a DGOTDU, pelo que pressupõe que as bases 

cartográficas estão de acordo com o previsto na legislação em vigor. No que 

se refere à questão dos conceitos, há pequenas alterações, pelo que prevê a 

possibilidade de alguns acertos. No que respeita às qualificações do uso do 

solo, pretende-se a homogeneização das classificações dos usos do solo a nível 

nacional, sendo que as categorias do solo encontram-se fixados naquela 

legislação, podendo ser desagregadas em subcategorias, conforme as 

exigências do território. ------------------------------------------------------------------- 

2.2 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – aproveitou para referir que o 

PROT-Norte (Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte) 

encontrava-se concluído, já foi emitido o parecer final da Comissão Mista de 

Coordenação, tendo-se iniciado a fase de discussão pública no dia 

08/07/2009 até ao próximo dia 07/09/2009. Alertou para as possíveis 

implicações no PDM de Guimarães, dependendo do timing de conclusão do 

mesmo, sendo certo que existirão regras de adaptação dos PDM às propostas 



do PROT-Norte. Chamou a atenção para um dos aspectos que poderá desde 

já ser compatibilizado, no que se refere à questão das categorias solo, 

nomeadamente ao solo rural, existindo três categorias com capacidade 

construtiva: aglomerados rurais; edificação dispersa em solo rural e solo rural 

profundo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Vítor Fernandes – 

deu conhecimento dos esforços desenvolvidos pela Câmara Municipal de 

Guimarães, no sentido de agilizar o PDM com a legislação recente. ------------- 

2.4 - O Presidente da Comissão Mista de Coordenação para 

acompanhamento da Revisão do PDM de Guimarães, Arquitecto 

Ricardo Gaspar – passou a palavra à equipa técnica da Câmara Municipal de 

Guimarães, Geógrafa Mariana Oliveira e Arquitecta Paisagista Rita Salgado, 

para apresentação dos estudos realizados e da proposta preliminar da 

Estrutura Ecológica Municipal (EEM). ------------------------------------------------ 

2.5 - Câmara Municipal de Guimarães, Geógrafa Mariana Oliveira – fez 

uma pequena abordagem dos trabalhos da Estrutura Ecológica Municipal, 

ainda sem delimitação definitiva, mas apresentando em diapositivos alguns 

desenhos, fotografias de casos concretos, objectivos, metodologia e 

conclusões da sua aplicação na Carta de Ordenamento, e ainda a proposta de 

um Código de Boas Práticas da Estrutura Ecológica Municipal. No final da 

sua apresentação, referiu algumas notas conclusivas, nomeadamente a 

necessidade de adopção de medidas que garantam a manutenção de áreas de 

elevado interesse ambiental e paisagístico; compreensão de todo um sistema 

ecológico que se pretende a funcionar em complementaridade com os 

distintos subsistemas que o compõem; sistemas articulados numa estrutura 

que permite o estabelecimento de relações de continuidade; diagnóstico de 

diferentes níveis de intervenção: áreas mais sensíveis dos ecossistemas. Áreas 

de interesse municipal e com funções a salvaguardar e áreas/acções de 



protecção e enquadramento; preocupações regulamentares: articulação com a 

gestão municipal (carácter mais dinâmico). ------------------------------------------- 

2.6 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – disse parecer interessante todo o 

processo. Reforçou o facto da Estrutura Ecológica pretender garantir o 

funcionamento ecológico, a biodiversidade, a classificação dos solos, as regras 

de edificação. Considerou o Código de Boas Práticas apresentado, uma boa 

ideia, pois aponta uma série de orientações. Sugeriu completá-lo com alguma 

programação e definição de acções prioritárias. Concluiu, considerando que os 

estudos tinham um enquadramento certo e uma boa orientação. ----------------- 

2.7 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Vítor Fernandes – 

referiu que a metodologia da Estrutura Ecológica apresentada já estava 

aprovada, estando ainda pendente da consolidação e aprovação da RAN, 

REN e Domínio Hídrico. ---------------------------------------------------------------- 

2.8 - O Presidente da Comissão Mista de Coordenação para 

acompanhamento da Revisão do PDM de Guimarães, Arquitecto 

Ricardo Gaspar – considerou o trabalho apresentado muito interessante. 

Concordou com a sugestão do Sr. Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa, 

disse ser pertinente e sublinhou o seu efeito pedagógico e catalisador. ---------- 

2.9 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte,  

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – fez referência à Avaliação 

Ambiental Estratégica, figura criada no ano de 2007, em que primeiro há lugar 

à delimitação do âmbito ou critérios e depois é elaborado um relatório final 

(auditoria final)da avaliação ambiental estratégica que só poderá ser apreciado 

por esta Comissão aquando da apresentação final do PDM. Referenciou ainda 

que quanto a alguns aspectos ligados ao PDM, a CCDR-N recebeu 

contribuições do LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia) 

relativas a recursos geológicos; da DRE (Direcção Regional de Economia do 



Norte), informações relativas a pedreiras actualmente em exploração; e ainda 

parecer da DREN (Direcção Regional de Educação do Norte) relativo à Carta 

Educativa. Todas estas contribuições foram reencaminhadas para a Câmara 

Municipal de Guimarães. No que respeita ao Regulamento, este foi distribuído 

pela CCDR-N às diversas entidades da Comissão de Acompanhamento, há 

dois ou três dias, para análise, com vista à marcação posterior de uma reunião 

breve de apreciação do regulamento e audição das opiniões e/ou sugestões 

dos participantes. -------------------------------------------------------------------------- 

2.10 - O Presidente da Comissão Mista de Coordenação para 

acompanhamento da Revisão do PDM de Guimarães, Arquitecto 

Ricardo Gaspar – deu por encerrado o ponto número dois da Ordem de 

Trabalhos e passou à análise do ponto três. ------------------------------------------- 

3 – ANÁLISE E DECISÃO SOBRE AS PROPOSTAS DE 

DELIMITAÇÃO DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) E 

DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) E SUA 

COMPATIBILZAÇÃO COM AS PROPOSTAS FINAIS DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, O REGULAMENTO E A 

MARCAÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS. ------------------------------ 

3.1 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Vítor Fernandes – 

informou que os documentos respeitantes a este ponto foram distribuídos a 

todas a entidades. -------------------------------------------------------------------------- 

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

José Gonçalves – deu conhecimento da finalização dos trabalhos de campo 

no mês de Setembro de 2008. Referiu que o novo regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional (Decreto-Lei nº 73/2009), publicado em 31 de Março, 

introduziu algumas inovações a nível dos procedimentos, o que obrigou a 

fazer alguns passos atrás. A “Reserva Agrícola Nacional Bruta” inclui a RAN 

em vigor, mais as propostas de inclusão e exclusão de áreas sem aptidão 



(pobres, rochosas). Os trabalhos foram remetidos à Direcção Regional de 

Agricultura e Pescas do Norte para emissão de parecer. Concluiu, referindo 

que a RAN “Bruta” final já estava aprovada. ----------------------------------------- 

3.3 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte,  

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – No que diz respeito à REN, 

referiu que este assunto dependia da CCDRN e da A.R.H.-Norte. Quanto ao 

seu ponto de situação disse que para a primeira fase de delimitação da REN 

“Bruta”, do ponto vista geográfico, estar concluída, faltavam ainda alguns 

acertos da cartografia. Disse considerar a REN como uma rede, que deve ter 

continuidade. Numa segunda fase, que passa pelo acerto da REN Bruta, 

poderão admitir-se algumas correcções, no caso de ocupações prévias 

anteriores a 1993 e 1994, no caso de erros de cartografia, e ainda no caso de 

compromissos anteriores. No que diz respeito a situações posteriores àquelas 

datas, estas não deixam de ser situações ilegais ou incorrectas, terão de ter uma 

justificação diferente, nomeadamente por motivos urbanísticos, tendo 

apresentado como exemplos as zonas inundáveis, os socalcos. Assim, concluiu 

haver determinados aspectos que devem ser vistos pontualmente, há 

determinadas propostas da Câmara que poderão não ser aceites, sendo um 

processo semelhante ao da RAN, pelo que está subjacente a ideia de negociar, 

e verificar a listagem das propostas de exclusões da REN, pedindo à Câmara 

Municipal de Guimarães para pensar claramente as que são fundamentais e as 

que podem ser dispensadas, de forma a atingir esta primeira fase de 

delimitação de uma REN e posterior envio à Comissão Nacional da REN. 

Relativamente à RAN, a posição da CCDR-N é a consideração das situações 

motivadas por razões estritamente urbanísticas, como por exemplo no caso 

das auto-estradas ou dos equipamentos sociais públicos.------ 

3.4 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Vítor Fernandes – 

disse que das 102 propostas de não integração da REN, 52 são de 



melhoramento; 10 situações dizem respeito à auto-estrada já construída. Há 

uma parte da cidade (zona de Couros) e algumas indústrias na margem do rio 

que estão em REN, a nossa proposta é a sua não integração na REN, porque 

não faz sentido. Referiu ainda haver 37 situações, 10 situações são auto-

estradas, e algumas situações são efectivamente de construções clandestinas, # 

anteriores ao ano de 1994, pretendendo-se dar um carácter mais real à REN, 

propondo a respectiva legalização. Situação a concertar com a CCDR-N. ------

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

3.5 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – referiu que tratando-se de 

aglomerados (quatro ou cinco casas), se podia pensar em alteração. No caso 

de se tratar de uma casa isolada, seria uma situação mais complicada, podendo 

admitir-se a hipótese de legalização por pré-existência. Confirmou o facto que 

a REN Bruta foi delimitada por acordo entre a Câmara Municipal de 

Guimarães e a Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P, estando 

agora em estudo os afinamentos, relativos a pré-existências, e numa segunda 

fase eventuais exclusões por motivos urbanísticos.----------------------------------- 

3.6 - Equipa externa de Assessoria Técnica à Revisão do PDM de 

Guimarães, Prof. Nuno Portas – Referiu que uma das razões, em tempos, 

da criação da REN era exactamente pela existência de uma faixa de protecção 

das auto-estradas que deveria ficar integrada na REN. ------------------------------ 

3.7 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – referiu, igualmente, que uma das 

funções da REN era exactamente a protecção das auto-estradas. ----------------- 

3.8 - O Presidente da Comissão Mista de Coordenação para 

acompanhamento da Revisão do PDM de Guimarães, Arquitecto 

Ricardo Gaspar – perguntou se havia algum contributo das entidades 

presentes, relativo ao ponto de situação da REN e da RAN. ---------------------- 



3.9 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Vítor Fernandes – 

Apresentou a questão estatisticamente: A RAN vigente tem 6.444,4 

hectares, a proposta actual prevê 12.800 hectares, ou seja, verifica-se a 

duplicação da área em RAN deste concelho. A REN vigente tem 9.610,35 

hectares, propondo-se agora 10.571,17 hectares, verifica-se um aumento de 

10%, pelo que cerca de metade do concelho está em REN. O Zonamento 

Urbano passa de 7.271,80 para 5.659,99 hectares, isto é, de 30% de solo 

urbano, vamos diminuir para cerca de 22%. ------------------------------------------ 

3.10 - Equipa externa de Assessoria Técnica à Revisão do PDM de 

Guimarães, Prof. Nuno Portas – salientou que houve de facto um grande 

esforço e discussão. Referiu que é bom que haja consciência de que estas 

reduções, em termos de rigidez absoluta e de perímetros vinculativos, fazem 

aumentar o risco da clandestinidade. A valorização e a colmatação são dois 

objectivos da Proposta de revisão do PDM. Tendo em conta as características 

deste concelho, nomeadamente a cobertura extensiva das infra-estruturas, é 

natural o aparecimento de muitas oportunidades de colmatação, não havendo 

em princípio razões para as restringir. ------------------------------------------------- 

3.11 - Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. António 

Magalhães – pretendeu deixar uma nota, na sequência das idas ao terreno de 

equipas técnicas e de várias reuniões que se foram fazendo, não sendo 

novidade para a maioria dos técnicos ali presentes, referindo que os 

argumentos apresentados eram sempre os mesmos. Há ainda condições 

excepcionais em termos de área para se proceder à construção, mas os 

respectivos proprietários residem fora do concelho de Guimarães, e não 

vendem, não abdicam dos seus terrenos, esta é uma das características do 

miolo urbano desta cidade, não tendo sido possível responder à procura da 

construção no espaço urbano. Falou da evolução da estrutura fundiária havida 

há décadas atrás, que levou à evolução da indústria tradicional, lançando-se o 



industrial típico desta região que, antes dos primeiros PDM, afrontava o poder 

das Autarquias Locais e o Governo, pelo que havendo um poder político 

fraco, sem maiorias, e com os proprietários a não cederem nada, nos anos 

de1980 a 1990, não se construiu nada, não houve desenvolvimento e não foi 

possível responder à procura da construção em espaço urbano. Disse ainda 

que, no espaço rural, a questão e o argumento tradicional é a construção de 

habitação para os filhos. Hoje em dia, a nossa aposta será a reabilitação 

urbana. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3.12 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte, Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – considerou os números 

apresentados razoáveis e lembrou que um dos aspectos que a nova legislação 

apresenta tem a ver com a possibilidade de delimitar capacidade de construção 

no solo rural, ao nível da habitação uni ou bifamiliares, como é exemplo a casa 

para o agricultor. --------------------------------------------------------------------------- 

3.13 - Equipa externa de Assessoria Técnica à Revisão do PDM de 

Guimarães, Prof. Nuno Portas – salientou o facto de que se trata de aldeias 

filiformes e que têm, actualmente, um altíssimo nível de infra-estruturas e que 

a criação das centralidades não depende só da nossa vontade, não é onde a 

gente quer, pois existe o problema da procura. -------------------------------------- 

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

Magalhães – referiu que efectivamente estamos perante um concelho muito 

disperso, sendo difícil contemplar todas as freguesias com saneamento e água. 

Falou da questão da arborização do concelho, dizendo haver um esforço 

enorme no sentido da arborização do concelho, mas que se verificava no 

terreno forte pressão para cortarmos as árvores. ------------------------------------- 

3.15 – O Presidente da Comissão Mista de Coordenação para 

acompanhamento da Revisão do PDM de Guimarães, Arquitecto 

Ricardo Gaspar – deu por encerrado o ponto número três da Ordem de 



Trabalhos e passou à análise do ponto quatro, dando a palavra à Câmara 

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

4 – PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS SUBSEQUENTES DO 

PROCESSO DE REVISÃO DO PDM. -------------------------------------------- 

4.1 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Vítor Fernandes – 

tendo em conta as expectativas da Câmara de Guimarães, apontou o 

mês de Novembro/Dezembro para a realização da Conferência de Serviços, 

sendo que até lá seriam dados os passos necessários para aprovação da REN 

junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Norte, em Julho e 

validação da RAN em Setembro, prevendo-se assim a discussão pública no 

início do ano de 2010. No que diz respeito ao Regulamento, o zonamento é 

pacífico com as entidades. Quanto à rede viária, não há pareceres das 

entidades, mas parece sem grandes dificuldades. -------------------------------------  

4.2 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte,  

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – questionou quanto a ideia 

existente de ligação ferroviária Guimarães/Braga e sua contemplação no 

PDM. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Vítor Fernandes – 

manifestou algumas dúvidas quanto à contemplação daquela ligação 

ferroviária, nomeadamente por questões urbanísticas, sendo necessário 

realizar um estudo prévio, referindo que irá ficar assinalada, como uma 

intenção. -----------  

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

Magalhães – referiu a existência de um acordo verbal, havendo também 

documentos escritos sobre esta matéria, de há dois ou três anos, e que a 

questão que se coloca ainda é relativa às incertezas quanto à localização da 

linha e estação do TGV que fará a ligação Porto/Vigo, considerando a 

necessidade de o PDM fazer uma referência, um corredor indicativo que 



possibilite ser executado em tempo útil. Relativamente à Via do Ave, isto é, à 

ligação de Guimarães ao Avepark, à Póvoa de Lanhoso e a Vieira do Minho, 

disse não ter conseguido convencer o Ministro das Obras Públicas, mas que 

aquela via não estava de lado, pois há intenção das partes em não deixar cair 

esta hipótese. -------------------------------------------------------------------------------

------ 

4.5 - Equipa externa de Assessoria Técnica à Revisão do PDM de 

Guimarães, Prof. Nuno Portas – referiu que esta questão dizia respeito ao 

problema da rigidez dos Planos que vigoram 10, 15 anos, e também da sua 

dependência de fundos comunitários. Trata-se de documentos sonhadores, 

onde se coloca tudo o que se gostaria fazer, mas não se pode esquecer que 

pode acontecer algo de inesperado que faz com que tudo se altere. São 

documentos mais pesados e menos eficazes. Ora, verifica-se na realidade uma 

verdadeira aceleração do mundo sem relação com o planeamento. Referiu-se 

ainda à confusão que lhe faz a separação da RAN, REN e Estrutura 

Ecológica, tendo em conta que deveriam ser pensados em conjunto com cada 

sector, salientando a importância da estrutura ecológica em ser um elemento 

ordenador e estruturante dos outros. Fez referência igualmente ao facto de a 

lógica das continuidades, dos corredores e das redes de circulação não 

aparecerem de uma forma clara., sobrepõem-se, e são de difícil compreensão 

pela população. ----------------------------------------------------------------------------- 

4.6 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte,  

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – afirmou que na primeira geração 

de PDM, houve erros na previsão de corredores, houve zonas de vazio. 

Esclareceu que um corredor é uma indicação, mas não apaga a classificação do 

solo que está por baixo, como foi o caso de algumas auto-estradas que 

estavam assinaladas e que não foram construídas. ----------------------------------- 



4.7 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Vítor Fernandes – 

para completar o seu raciocínio, e tendo em conta que a Câmara estaria 

em condições de reenviar os documentos finais às entidades até finais 

de Setembro, pediu algum esforço às entidades, no sentido de se 

pronunciarem durante o mês de Outubro, de forma a convocar reunião em 

Novembro. --------------------------------------------------------------------------------- 

4.8 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – sugeriu que relativamente a esta 

versão do Regulamento, as entidades que tutelam aquelas áreas apresentassem 

sugestões até ao final deste mês de Julho. --------------------------------------------- 

4.9 - O Presidente da Comissão Mista de Coordenação para 

acompanhamento da Revisão do PDM de Guimarães, Arquitecto 

Ricardo Gaspar – esgotado o ponto 4, passou ao ponto seguinte. -------------- 

5 – OUTROS ASSUNTOS. ----------------------------------------------------------- 

5.1 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – tendo em conta a inovação da 

actual legislação quanto à integração nas Comissões Mistas de Coordenação 

dos concelhos limítrofes, referiu a necessidade de perguntar aos Concelhos 

limítrofes presentes se há problemas de articulação entre o PDM de 

Guimarães e o PDM daqueles concelhos. --------------------------------------------- 

5.2 - Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Arquitecta Maria 

Francisca Pinto Magalhães – disse ter havido uma reunião com os técnicos, 

na qual acertaram a RAN, REN e Condicionantes, pelo que após alguns 

acertos pacíficos a fazer, faltará apenas uma verificação final. --------------------- 

5.3 - Câmara Municipal de Santo Tirso, Arquitecta Lúcia Rodrigues – 

disse não haver qualquer problema. ---------------------------------------------------- 

5.4 - Câmara Municipal de Vizela, Engenheiro António Pinheiro – 

afirmou, por sua vez, não haver qualquer problema. -------------------------------- 



5.5 - Câmara Municipal de Felgueiras, Engenheiro Armando Carvalho – 

referiu, igualmente, não haver qualquer problema. ---------------------------------- 

5.6 - Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Arquitecto José Manuel 

Vilas Boas – disse que havia uma ou outra situação por resolver, já que não 

há resolução por parte da DGOTDU e CCDR-N, quanto aos limites dos 

concelhos, tendo já apresentado uma proposta que consiste na celebração de 

um Protocolo de Colaboração naquela área, acertando estas questões na 

planta de Ordenamento. ------------------------------------------------------------------ 

5.7 - Câmara Municipal de Guimarães, Arquitecto Vítor Fernandes – 

disse que com as câmaras limítrofes foram acertados os zonamentos, 

independentemente dos limites administrativos. Tem conhecimento dos 

conflitos com Póvoa de Lanhoso e Vizela, mas que não era uma questão a 

discutir ali. A Câmara Municipal de Guimarães adoptou a CAOP, embora 

havendo situações com as quais também não concordam. ------------------------- 

5.8 - Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Arquitecto José Manuel 

Vilas Boas – disse que os acertos solicitados ainda não estavam 

contemplados e que era necessária uma reunião para afinar, mas com pouca 

expressão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

5.9 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa – pretendeu deixar bem claro 

que os serviços da Administração Central não têm qualquer poder de 

intervenção nesta matéria de limites administrativos. Estas questões dizem 

respeito à Carta Administrativa Oficial de Portugal, podendo ser resolvidas 

também pelos Tribunais, pela Assembleia da República ou ainda por acordo 

entre os Municípios, pelo que a CCDR não tem capacidade jurídico-legal para 

qualquer intervenção, recomendando entendimento na medida do possível. --- 

5.10 - Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. António 

Magalhães – disse não perceber o porquê do início destes problemas de 



“fronteiras” com vizinhos, e que existe um sinal claro e evidências que está a 

propagar-se nas freguesias. O sinal político dado pela Câmara Municipal de 

Guimarães é a política do princípio da “boa vizinhança”, no sentido de haver 

concertação e acordo ou deixar decidir quem tem legitimidade. ------------------ 

5.11 - O Presidente da Comissão Mista de Coordenação para 

acompanhamento da Revisão do PDM de Guimarães, Arquitecto 

Ricardo Gaspar – disse considerar que o interesse mútuo está sempre na 

base do interesse público, apelando à colaboração. Aproveitou para sublinhar 

o que disse o Engenheiro Carlos de Oliveira e Sousa, da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, no que se refere à 

limitação da sua esfera de intervenção, afirmando o empenho na resolução do 

maior número possível de problemas e a preocupação de harmonização, 

interligação das entidades intervenientes, e usos dos solos que permitam 

compatibilizações. Após ter considerado o assunto esgotado, convidou os 

elementos da Comissão de Acompanhamento presentes a apresentar algum 

comentário final ou a chamar a atenção para qualquer aspecto. ------------------- 

PELAS 12:40, O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE 

QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA.----------- 
 


