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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Nunes Machado Ferreira & Filhos, Lda. 
FREGUESIA: Ronfe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano, evocando perda de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a uma área de caraterísticas rurais onde se pretendeu, em sede de revisão do PDM, a máxima unidade 
e coesão paisagística e funcional tendendo a um desenvolvimento urbanístico muito condicionado a esses pressupostos. No entanto, em 
função da reclamação apresentada e pela verificação de alguma consolidação urbanística, julga-se ser possível uma nova classificação da 
categoria de solo dado não se considerar haver grave prejuízo para o ordenamento e sustentabilidade local. Neste sentido, propõe-se 
uma alteração da classificação para Espaços residenciais. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Emanuel Alberto de Oliveira e Silva 
FREGUESIA: Sande S Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de um armazém. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se parcialmente como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma 
nova área por se tratar de solos que se mostram conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
Simultaneamente, a área em causa encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se parcialmente como 
restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de 
agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o 
preenchimento da malha urbana. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, perante a tutela, a pretensão 
  
Por estes motivos, não será de se considerar favorável a pretensão. 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Agostinho Lopes Martins 
FREGUESIA: Abação 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de forma a obter capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a uma área de caraterísticas rurais onde se pretendeu, em sede de revisão do PDM, a máxima unidade 
e coesão paisagística e funcional tendendo a um desenvolvimento urbanístico muito condicionado a esses pressupostos. No entanto, em 
função da reclamação apresentada e dada a proximidade a uma área residencial, julga-se ser possível uma nova classificação da 
categoria de solo, por não se considerar haver grave prejuízo para o ordenamento e sustentabilidade local. Neste sentido, propõe-se 
uma alteração da classificação para Espaços residenciais, de forma a harmonizar a pretensão. 
 
Face ao exposto, julga-se ser de conceder parecer favorável à pretensão. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer desfavorável.  
O fundamento para o parecer desfavorável corresponde ao facto de estas propostas constituírem simples expansões urbanas, com 
intrusões em manchas RAN ou criação de uma segunda linha de construção e exclusão de acentos de lavoura. 
Neste contexto não foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Josué António Dias Martins Ramalhão 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a capacidade construtiva do terreno, com a finalidade de construir uma habitação, tendo efetuado um 
pedido de informação prévia nº1826/92, possuindo o mesmo parecer favorável. Posteriormente submeteu à apreciação um processo de 
construção nº695/11 tendo sido desfavorável por não possuir confrontação com via pública. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço, situado nas imediações dos aglomerados urbanos, refere-se a um terreno que apresenta características 
morfológicas que se revelam importantes no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.  
 
Do estrito ponto de vista urbanístico, a expansão da cidade tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica no sentido contrári o a 
esta zona, e que faz parte da estratégia de desenvolvimento da revisão do Plano, pelo que, e verificando-se as extensas áreas de 
construção atualmente propostas, considera-se essencial a preservação das áreas de salvaguarda ecológica. As construções aí presentes 
não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a descaracterização da paisagem com 
forte exposição na cidade. 
 
De acordo com o Regulamento do Plano, entretanto revisto e alterado, prevê-se, em condições específicas, a construção de edifícios 
para fins habitacionais, pelo que deverá o requerente verificar a compatibilidade da pretensão com o mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Júlio Alberto Amorim Pereira 
FREGUESIA: Vermil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de uma habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços 
residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, constata-se que a mesma constitui uma perturbação da unidade da Reserva Agrícola Nacional. No entanto, por 
se tratar de uma área central da freguesia, e na continuidade do tecido urbano consolidado, considera-se não existir grave 
inconveniente na aceitação parcial do pretendido, uma vez que não são subvertidos os princípios inerentes ao PDM que procuram, 
essencialmente, a nuclearização em volta dos espaços centrais das freguesias.  
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão, com uma alteração parcial da categoria de solo para Espaços 
residenciais.  
 
Esta proposta, alterada parcialmente, foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 
26 de março de 2013, tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços agrícolas, Estrutura Ecológica Municipal, Nível I, Estrutura Ecológica Municipal, 
Nível II, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), Carta da estrutura ecológica municipal 
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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REQUERENTE: Manuel Fernandes 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o terreno, servido pela estrada nacional 207, infraestruturado e na proximidade de outras construções, 
adquirira capacidade construtiva para uma habitação.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Trata-se de uma área de urbanização não programada, excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde as construções aí presentes 
não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a 
descaracterização da paisagem das freguesias rurais. 
 
Neste contexto não foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Fernando Ribeiro de Araújo 
FREGUESIA: Nespereira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende ver corrigida a classificação da sua parcela para Espaços residenciais.    
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, junto ao arruamento, constituindo-se 
como restrição de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter e aumentar esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra 
conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa. De igual modo, estabelece ligação 
entre outras manchas de RAN com dimensão significativa. 
 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam 
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do 
sistema. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Domingos da Silva Martins 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o seu terreno, com 2000m², mantenha a capacidade construtiva prevista em anterior PDM, com vista à 
construção.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer desfavorável.  
O fundamento para o parecer desfavorável corresponde ao facto de estas propostas constituírem simples expansões urbanas, com 
intrusões em manchas RAN ou criação de uma segunda linha de construção e exclusão de acentos de lavoura. 
Neste contexto não foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Junta de Freguesia de Serzedo 
FREGUESIA: Serzedo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A junta de freguesia pretende a reclassificação do solo rural para urbano de forma a obter capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Serzedo, que demonstra a sua preocupação com os seus habitantes tendo 
estruturado uma participação que nos parece construtiva no sentido de acautelar o crescimento harmonioso da freguesia. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa sobretudo nas freguesias rurais onde as ár eas de 
salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a controlar o 
carácter excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma 
ocupação territorial com custos insustentáveis de manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e 
compreendendo as questões levantadas na participação, lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano 
disponível para construção, pelo que a ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar. Acrescenta-se que 
se encontra em formulação a nova Lei de Solos que, eventualmente, disponibilizará terrenos com aptidão construtiva ao mercado de 
aquisição, uma vez que estes irão ser taxados de forma a não ser apetecível a sua manutenção/estagnação sem construção. 
 
Desta forma, a área objeto da pretensão mantém-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola 
Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um 
processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o 
princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas 
daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se mostrar conveniente para a 
produção agrícola e por apresentar elevada aptidão. Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela 
com competência na matéria em causa. 
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, 
perante a tutela, a pretensão.  
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Manuel Magalhães Monteiro 
FREGUESIA: S Faustino 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para regularização de uma construção. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se parcialmente como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola 
Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um 
processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o 
princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas 
daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma nova área por se 
mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.  
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, 
perante a tutela, a pretensão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: José Antunes & Antunes, S.A. 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a capacidade construtiva do terreno assinalado, o qual possui diversas propostas de urbanização, 
encontrando-se a última em curso. Refere o processo nº2802/95 e nº251/06. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Imóveis ou Conjuntos a Proteger 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Património Arqueológico - Zona de 
Proteção; Rede rodoviária local; Rede rodoviária local prevista; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Estrada municipal 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando o terreno enquadrado em Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, a pretensão de manutenção do terreno como zona de 
construção não se adequa aos interesses em causa uma vez que, verificando-se as extensas áreas de construção atualmente propostas, 
se considera essencial a preservação das áreas de proteção ecológica promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas 
preexistentes. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que os 
licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM. 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Jorge Manuel da Fonseca Pires 
FREGUESIA: Atães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de modo a permitir a construção de uma habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a uma área de caraterísticas rurais onde se pretendeu, em sede de revisão do PDM, a máxima unidade 
e coesão paisagística e funcional tendendo a um desenvolvimento urbanístico muito condicionado a esses pressupostos. No entanto, em 
função da reclamação apresentada e pela verificação de alguma consolidação urbanística, julga-se ser possível uma nova classificação da 
categoria de solo (aproximando das caraterísticas do anterior PDM) dado não se considerar haver grave prejuízo para o ordenamento 
(dado as dinâmicas recentemente observadas) e sustentabilidade local. Neste sentido, propõe-se uma alteração da classificação para 
Espaços urbanos de baixa densidade, de forma a ser viável a implantação da referida operação urbanística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços urbanos de baixa densidade, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento 
acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: José Manuel Fernandes Faria 
FREGUESIA: Guardizela 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando perda de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais.  
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade. A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada 
aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem 
como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante por se 
mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
A restante área encontra-se classificada como Espaços de edificação dispersa onde se pretende privilegiar ações que visem a 
valorização urbanística e ambiental, a recuperação de construções existentes e sua integração na paisagem, com qualificação do espaço 
verde próprio e envolvente. 
A área classificada como RAN localiza-se a tardoz da frente urbana pelo que, a viabilização de espaços para edificação originaria uma 
segunda frente de construção. Esta situação contraria o modelo urbano definido para o território do concelho que estabelece, perante as 
vias habilitantes, uma profundidade de 40 metros de área de construção a partir do seu eixo. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local assim como se pronunciaria um ato de dispersão que urge contrariar. 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Américo Gonçalves da Costa 
FREGUESIA: Longos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração parcial da classificação do terreno para a construção de habitações. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno objeto da pretensão encontra-se no núcleo principal da freguesia, pelo que foi alterada a sua classificação em função das 
habitações já existentes e da presença de um caminho público habilitante. Contudo, o princípio que preside ao ordenamento do local 
(consolidação do tecido urbano em função da harmonia e equilíbrio do sítio) não poderá perder o seu sentido ao estender-se de 
forma desordenada e pontualizada conforme pretendido, ocupando terrenos importantes para a reformulação ambiental e/ou integração 
paisagística. Assim, e em função da correta organização do território, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: José Maria Leite Almeida 
FREGUESIA: Guardizela 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: 
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas 
antecedentes 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando a existência de uma operação urbanística eficaz. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante (Espaços florestais de produção), onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio 
ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades florestais.  
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois está em causa a manutenção de um sistema 
fundamental para a sustentabilidade local, para além de que a extensão da zona de construção conforme pretendido pronunciaria  um ato 
de dispersão que urge contrariar. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que os 
licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Joaquim Mendes Ribeiro Imobiliária Lda 
FREGUESIA: Serzedelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Compromissos/Protocolos/Acordos 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja cumprido o acordo estabelecido com a Câmara Municipal de Guimarães que possibilitava a construção 
de 5 pisos no prédio do terreno agora assinalado, estando a sua legalização pendente da aprovação do PDM revisto. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza numa área densamente urbanizada, pelo que a alteração da classificação para 
Espaços centrais, ajustada à função existente no local, não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo ao 
requerente viabilizar a sua pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços centrais, Espaços residenciais 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 



117SERZEDELO

Fonte: CMG
Escala
0 10025 50 75 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.959

117
p   d   m g   u   i   m   a   r   ã   e   scâmara municipal de guimarães     departamento de projetos e planeamento urbanísticodivisão de planeamento urbanístico        divisão de sistemas de informação geográfica



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 118 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Francisco José Mendes Ribeiro, Imobiliária Lda 
FREGUESIA: Caldelas 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Área de proteção de Águas Termais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Zonas inundáveis; Rede rodoviária principal; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Águas minerais naturais - Zona intermédia; Zonas inundáveis; 
Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de Abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de 
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
 
A área objecto da pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de Agosto, 
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de Junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
A edificação neste sistema (áreas ameaçadas pelas cheias) contribuirá para acentuar a vulnerabilidade do território à ocorrência de 
cheias e inundações, contribuindo para uma consequente alteração do regular funcionamento do sistema hidrológico, constituindo 
obstáculos à progressão das águas, provocando a subida do seu nível a montante e um aumento da velocidade e do potencial 
destrutivo da corrente. 
 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respectivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa. 
Por esse motivo, qualquer acção que implique o aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana, 
poderá constituir-se como lesiva para o território, não sendo de se considerar favorável a pretensão. 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Armandino Leite de Castro 
FREGUESIA: Infantas 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de modo a obter capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, 
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi 
proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 
do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de 
Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental 
de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade 
de resiliência) do ecossistema. A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração 
da topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as 
funções presentes no sistema em causa. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Estando enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos 
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de 
dimensão significativa. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.  
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, 
perante a tutela, a pretensão.  
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria Joaquina Gonçalves Fernandes Freitas Gonça 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do terreno para construir uma habitação unifamiliar e evoca uma informação prévia favorável.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão, inserida anteriormente em área classificada como zona de construção dominante tipo II, foi alvo de um 
pedido de informação prévia favorável por cumprir os parâmetros urbanísticos definidos à data para o local. Analisada a pretensão, 
verifica-se que a área se localiza junto a uma zona urbanizada/urbanizável, pelo que a sua extensão não coloca em causa o modelo 
territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação/expansão destes aglomerados. 
 
Verificando-se que o terreno não possui nenhuma condicionante e em função dos argumentos apresentados, julga-se de alterar a 
qualificação dos solos na envolvente para Espaços residenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Joaquim Gonçalves 
FREGUESIA: Sande Vila Nova 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de habitações. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN), constituindo-se como restrição de utilidade 
pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de 
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, não se 
justificando a sua alteração, que constituiria uma inserção na RAN (criando um precedente que contraria o modelo territorial adotado na 
revisão do PDM), não existindo qualquer argumentação técnica capaz de fundamentar, perante a tutela, a pretensão. 
 
Por estes motivos, não será de se considerar favorável a pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Freguesia de Airão Santa Maria 
FREGUESIA: Airão Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A Junta de Freguesia de Airão Santa Maria pretende a reclassificação do solo rural para urbano do terreno assinalado, de modo a 
obter capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local prevista; Espaços florestais de produção; 
Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Foi elaborado pelos serviços do Município de Guimarães um estudo de desenvolvimento urbanístico da área referida na participação onde 
se previa a possibilidade de estabelecer uma frente urbanizada ao longo da nova via prevista no plano e, desse modo, aprofund ar o 
caráter de centralidade que a expansão da área de equipamentos criará. Além disso, considera-se a via em causa fundamental como 
alternativa à existente e muito útil para dotação de condições de segurança no acesso à igreja e outras áreas de uso público aí 
presentes. 
Perante a argumentação apresentada pela Junta de Freguesia, que adianta a necessidade de criação de uma área urbana, consolidando 
assim a possibilidade de aquisição das áreas para equipamentos sociais, julga-se ser possível e urbanisticamente sustentável a alteração 
da categoria de solo de Espaços florestais de produção para Espaços residenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços florestais de produção, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta dos espaços florestais 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Maria Couto Magalhães e Menezes 
FREGUESIA: Airão Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de três habitações. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de 
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por esse motivo, não se considera favorável a pretensão pois não fica garantida a proteção do solo e a valorização e qualidade da 
paisagem, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, perante a tutela, a pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Francisco Martins de Freitas 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a retificação da área de construção e de equipamento com base nos processos nº1082/11, nº1386/11 e 
nº1680/96. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Espaços centrais; Espaços de uso especial; Espaços verdes de ut ilização coletiva 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Com base na informação prestada verifica-se que a alteração não coloca em causa os pressupostos do Plano pelo que será de 
considerar a reclassificação das áreas assinaladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços centrais, Espaços de uso especial, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Luís José Correia de Sousa Catarino 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno A envolvente à sua habitação bem como a inclusão em solo urbano em 
área B para proceder ao destaque e anexação aos logradouros das casas vizinhas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Perante a argumentação do requerente, admite-se proceder-se a um ajustamento pontual na classificação da categoria de solo, de 
modo a poder a encontrar enquadramento para a pretensão em causa, uma vez que não é contrariado o modelo territorial preconizado 
por este PDM. 
Assim, do ponto de vista urbanístico, não se vê inconveniente na alteração da classificação do solo para Espaços residenciais, de 
acordo com os limites considerados adequados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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REQUERENTE: José Pedro Xavier Machado 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno para adquirir capacidade construtiva, uma vez que prevê para o local uma 
operação de loteamento com 4 lotes. Mais informa que para o local existiu já um projeto de 1996 aprovado com 17 lotes (entretanto 
caducado), com base no qual, em 2011, foi adquirido o terreno.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Central (Tipo II); Zona de Equipamento 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação, proposta pela Câmara e validada 
pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação 
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio da continuidade e representatividade, tendo em 
conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão 
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), ficando por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e 
dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Esta freguesia tem demonstrado uma dinâmica no sentido contrário a esta zona, e verificando-se as extensas áreas de construção 
propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia, importa acautelar outras situações de equilíbrio e 
sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado salvaguardar áreas que detêm aptidão agrícola evidente. 
 
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias onde as áreas 
de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a cont rolar 
o carácter excessivamente disperso das áreas construídas. 
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de 
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação, 
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a 
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar.  
 
Face ao exposto, uma vez que o terreno em causa se insere numa área agrícola mais vasta que importa salvaguardar e valorizar, não 
se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Clara Martins Milhão Ribeiro 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno para adquirir capacidade construtiva, para poder construir uma habitação 
própria. O seu terreno confronta com um arruamento público, infraestruturado, que o requerente se disponibiliza para negociar eventual 
alargamento em troca de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Rede rodoviária local prevista; Espaços 
agrícolas; Espaços de uso especial 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Gasoduto; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área foi mantida na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão 
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), ficando por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e 
dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Esta freguesia tem demonstrado uma dinâmica no sentido contrário a esta zona, e verificando-se as extensas áreas de construção 
propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia, importa acautelar outras situações de equilíbrio e 
sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado salvaguardar áreas que detêm aptidão agrícola evidente. 
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias onde as áreas 
de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a cont rolar 
o carácter excessivamente disperso das áreas construídas. 
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de 
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação, 
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a 
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar.  
 
Face ao exposto, uma vez que o terreno em causa se insere numa área agrícola mais vasta que importa salvaguardar e valorizar, não 
se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Maria de Jesus Mendes 
FREGUESIA: Nespereira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções; Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo a fim de legalizar uma ampliação de uma habitação existente.    
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromet e 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa. 
A área objeto da pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, 
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
A edificação no local possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, 
bem como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no 
sistema em causa, contribuindo ainda para a descaracterização da unidade de paisagem em que se insere. 
São áreas que, devido às suas características do solo e subsolo, declive e dimensão da vertente e outros fatores suscetíveis de serem 
alterados tais como o coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos . 
 
Do ponto de vista urbanístico verifica-se que esta freguesia detém um núcleo bem conformado e controlado, com a demarcação clara 
das suas reservas e áreas sensíveis, não sendo por isso aconselhável o descontrolo das mesmas. 
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e 
paisagísticos, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Fernando Vieira da Silva 
FREGUESIA: Donim 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para adquirir capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços de uso 
múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
 
A pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local assim como se pronunciaria um ato de dispersão que urge contrariar. 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Tudo Por Ti - Imobiliária, S.A.  
FREGUESIA: Abação 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a implantação de um projeto de turismo rural. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante por se mostrar 
conveniente para a produção agrícola e por apresentar boa aptidão.  
Simultaneamente, a área em causa encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade 
pública. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N 
– Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos (onde o turismo rural possui enquadramento) e dependentes das 
tutelas com competência na matéria em causa. 
 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.  
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida. 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

-12000

-12000

Fonte: CMG
Escala
0 4010 20 30 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.913
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Joaquim Martins 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação de solo do seu terreno referindo que a sua divisão foi feita no seguimento de uma 
expropriação relativa à passagem de uma via prevista para o local. Alega ainda a continuidade com uma zona de construção e faz 
referência a um loteamento aprovado com o alvará nº18/10. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação, proposta pela Câmara e validada 
pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação 
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio da continuidade e representatividade, tendo em 
conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão 
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), ficando por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e 
dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
A proposta do requerente induz na criação de uma nova frente de construção, em relação ao arruamento principal, que colide, do ponto 
de vista urbanístico e paisagístico, com os espaços predominantemente rurais, ou seja, a pretensão contraria um dos objetivos 
estratégicos no Plano. 
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de 
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação, 
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a 
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar.  
Verifica-se no entanto que a existência de um loteamento no terreno adjacente, foi efetuado ao abrigo do anterior PDM, pelo que não 
contraria as disposições legais aí presentes. 
 
Face ao exposto, uma vez que o terreno em causa se insere numa área agrícola mais vasta que importa salvaguardar e valorizar, não 
se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 



131

FERMENTÕES

PENCELO

Fonte: CMG
Escala
0 4010 20 30 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:2.010
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Miguel Martins Fernandes de Freitas 
FREGUESIA: Rendufe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a ampliação da mancha de construção face à existente no sentido de construir moradias unifamiliares. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A parcela em causa localiza-se atrás da frente urbana pelo que, a viabilização de espaços para edificação originaria uma segunda 
frente de construção, pelo que nos parece apropriado retirar capacidade construtiva a áreas efetivamente mais periféricas dos 
acontecimentos urbanísticos pois o inverso contraria o modelo urbano definido para o território do concelho. 
A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada 
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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RENDUFE

Fonte: CMG
Escala
0 256,25 12,5 18,75 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.292
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Paulo José Costa Machado 
FREGUESIA: Lordelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação de solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços urbanos de baixa densidade, Espaços florestais de produção, ANEXO I: Zonamento acústico – 
Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.330
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria Rosa Ferreira de Queirós 
FREGUESIA: Abação 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Do ponto de vista urbanístico, a parcela em causa localiza-se atrás da frente urbana, com acesso a partir de uma via sem saída e 
que não encontra infraestruturada, pelo que a viabilização de espaços para edificação originaria uma segunda frente de construção. Esta 
situação contraria o modelo urbano definido para o território do concelho. 
Para além disso, parte do terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a 
sensibilidade ambiental e paisagística do local. 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa privilegiando-se, para estas áreas, 
a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos. 
 
Assim sendo, e reconhecendo que a esta zona ainda se poderá conferir ou manter o seu carácter de enquadramento ambiental e 
paisagístico, julga-se não ser desejável a reclassificação como espaço urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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TABUADELO

Fonte: CMG
Escala
0 256,25 12,5 18,75 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.335
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: João Jorge da Silva Coelho e Outros 
FREGUESIA: Serzedelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Compromissos/Protocolos/Acordos 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja cumprido o acordo estabelecido com a Câmara Municipal de Guimarães, referindo que, para o terreno 
assinalado, ficou estabelecida que a classificação seria para comércio e serviços. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Reserva Agrícola 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços de uso especial 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão foi alvo de uma exclusão da Reserva Agrícola Nacional (RAN), que se constituía como re strição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. Esta exclusão realizou-se com o 
compromisso, perante a tutela da RAN, do terreno se manter em solo urbano, na categoria de Espaços de uso especial, sem aptidão 
para a construção residencial. 
 
Face ao exposto, considera-se não conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Fonte: CMG
Escala
0 4010 20 30 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.868
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Armando Ferreira Alves 
FREGUESIA: Tabuadelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno objecto da pretensão encontra-se classificado como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade 
pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de Agosto, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de Junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como 
das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em 
causa. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local. A 
expansão pretendida, a desenvolver-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local. Assim, não se justifica a sua alteração, que apenas 
atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, perante a tutela, a pretensão. 
 
Por estes motivos, não será de se considerar favorável a pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:2.885
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Marques 
FREGUESIA: Briteiros Sto Estevão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Compromissos/Protocolos/Acordos  

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno, alterando o zonamento de Espaços de uso especial para Espaços residenciais 
evocando a alteração da localização do cemitério da freguesia. Alega ainda a existência de um Acordo com o Município. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Imóveis ou Conjuntos a Proteger; Zona de Equipamento 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Por questões de estratégia municipal, e pela evidente proximidade com o cemitério existente, entende-se ser de manter a futura área 
de expansão conforme prevista no atual PDM. 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Limite de concelho
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Participação

1:1.424
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Marques 
FREGUESIA: Gondomar 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do solo do terreno com área de 5200m², para que possa construir um pavilhão 
industrial contíguo a outra construção com a mesma tipologia. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local prevista; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área onde se insere a pretensão encontra-se classificada desde 1994 como zona não urbanizável onde, excecionalmente e em 
situações devidamente justificadas, se poderia viabilizar a edificação de pavilhões industriais. Acontece porém que se verifica que a 
situação de excecionalidade deu lugar a um uso e costume quase corrente tendo levado à constituição de uma área de características 
industriais que subverteu os princípios de planeamento para a zona. Assim sendo, e reconhecendo nós que a esta zona ainda se 
poderá conferir, ou manter, o seu carácter de enquadramento ambiental qualificado ao parque de uso público da freguesia, julga-se não 
ser desejável qualquer outra instalação industrial que não cumpra os princípios do novo Plano. 
Informa-se que existe um parque industrial, devidamente planeado e infraestruturado, a sul do terreno em causa que poderá acolher as 
suas pretensões. 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa privilegiando-se, para estas áreas, 
a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 



138

DONIM

SOUTO (SANTA MARIA)

-13000

-13000

20
60

00

20
60

00

Fonte: CMG
Escala
0 307,5 15 22,5 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais
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Participação

1:1.410
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Carlos Corsino Pacheco e Freitas Gonçalves 
FREGUESIA: Candoso S Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo da área adjacente à sua habitação com a finalidade de legalizar uma 
piscina. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Simultaneamente, o caso em apreço encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, cuja redelimitação foi proposta pela 
Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, 
posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende 
assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de aco rdo com 
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) 
do ecossistema. 
 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam 
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do 
sistema. No presente caso, a unidade da RAN e a distância a núcleos urbanos consolidados não permite aceitar o pretendido sob risco 
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Pereira Rodrigues 
FREGUESIA: Figueiredo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano garantindo a manutenção da capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Equipamento 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação  
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada e dotada de Infraestruturas pelo que a sua 
extensão não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a consolidação deste aglomerado. 
Tendo em consideração que não existe nenhuma condicionante legal, nem se põem em causa valores ambientais e paisagísticos, ju lga-
se não haver inconveniente para o ordenamento do local assumir-se uma redelimitação da área como espaço urbano, na continuidade 
do existente.  
 
Em função dos argumentos apresentados, propõe-se a alteração (parcial) da qualificação do solo para Espaços residenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Francisco da Silva Miranda 
FREGUESIA: Oleiros 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A 
manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada 
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 
 
Para além disso, a área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se 
como restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 
de agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica 
Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A 
REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua 
sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e 
vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local assim como se pronunciaria um ato de dispersão que urge contrariar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Costa Ribeiro 
FREGUESIA: Prazins Sta Eufémia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se parcialmente como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se mostrar 
conveniente para a produção agrícola e por apresentar boa aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
No entanto, e perante a argumentação do requerente, admite-se proceder-se a um ajustamento pontual na classificação da categoria de 
solo, de modo a poder a encontrar enquadramento para implantação de uma construção, uma vez que não é contrariado o modelo 
territorial preconizado por este PDM. 
Assim, do ponto de vista urbanístico, não se vê inconveniente na alteração da classificação do solo para Espaços residenciais, de 
acordo com os limites solicitados pelo requerente. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços agrícolas, Estrutura Ecológica Municipal, Nível I, ANEXO I: Zonamento 
acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), Carta da estrutura ecológica municipal 
 



142
PRAZINS (SANTA EUFÉMIA)

-16000

-16000

20
20

00

20
20

00

Fonte: CMG
Escala
0 205 10 15 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.358

142
p   d   m g   u   i   m   a   r   ã   e   scâmara municipal de guimarães     departamento de projetos e planeamento urbanísticodivisão de planeamento urbanístico        divisão de sistemas de informação geográfica



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 143 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Gomes Pinheiro 
FREGUESIA: Arosa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a inclusão em zona de construção do terreno junto a EN 207 para a construção de habitações. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se a produção de 
madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos. 
 
Simultaneamente, encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública desde 
1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como 
das características fisiográficas do mesmo, com a impermeabilização do solo, anulando as funções presentes nos sistemas em causa 
(Áreas com riscos de erosão e Áreas de infiltração máxima). 
 
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e 
paisagísticos, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Fernandes Leite 
FREGUESIA: Briteiros Sto Estevão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende reclassificar o seu terreno para permitir a construção de uma habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local. 
Descontínua de espaços com dinâmica urbana não se justifica, de forma alguma, a sua alteração que apenas atenderia a uma situ ação 
particular e pontual, sem benefício algum para o interesse coletivo. 
 
Como é evocado uma situação de carência económica, a mesma deverá ser comprovada junto da entidade com competência na matéria 
em causa (DRAP-N) ficando, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria José Abreu Luís 
FREGUESIA: Lordelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação de solo do terreno assinalado para zona urbana. Alega que o mesmo possui 
uma excelente localização e que o local possui características favoráveis á construção referindo que seria uma área potenciadora de 
investimentos dada a escassez de terrenos de construção.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Vias Previstas; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Outras estradas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço, já anteriormente classificado como zona não urbanizável, sempre se inseriu em áreas sem aptidão construt iva por 
questões que se prendem com a sensibilidade do local.  
Insere-se numa área ecológica mais vasta associada a uma unidade florestal que se pretende salvaguardar e valorizar com a 
reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes. 
 
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa sobretudo nas freguesias onde as áreas 
de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a cont rolar 
o caráter excessivamente disperso das áreas construídas. 
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de 
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levan tadas na participação, 
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a 
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

REQUERENTE: Maria Isabel Pereira da Costa Veiga 
FREGUESIA: Conde 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo proposta para o terreno assinalado para solo urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Zonas Inundáveis 
Carta de Condicionantes – Zonas inundáveis; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a 
produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa, estabelecendo ligação entre outras manchas de RAN. 
 
Simultaneamente, o caso em apreço encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, cuja redelimitação foi proposta pela 
Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, 
posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende 
assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de aco rdo com 
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) 
do ecossistema. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
O ordenamento de usos do solo nas zonas com risco de inundação é uma das prioridades da autarquia, num esforço para minimizar  
os danos que este tipo de fenómeno natural tem causado no território concelhio. 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Zonas Inundáveis ou REN, ficando por isso sujeita às disposições da 
legislação vigente.  
 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se basei am 
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilid ade do 
sistema. No presente caso, a unidade da RAN e a distância a núcleos urbanos consolidados não permite aceitar o pretendido sob risco 
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater. 
Insere-se o terreno numa área agrícola e ecológica mais vasta associada a uma importante linha de água, que se pretende 
salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas 
urbanizadas preexistentes. 
Do ponto de vista urbanístico verifica-se que esta freguesia detém um núcleo bem conformado e controlado, com a demarcação clara 
das suas reservas e áreas sensíveis, não sendo por isso aconselhável o descontrolo das mesmas. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
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DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Custódio da Silva Macedo 
FREGUESIA: Serzedelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do terreno assinalado referindo que o mesmo possui todas as infraestruturas e 
já existem várias construções habitadas naquela artéria. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a um conjunto habitacional, excêntrico aos aglomerados urbanos, de grau 
de urbanização variável e heterogéneo, onde a infraestruturação do solo é na generalidade reduzida. 
 
O conjunto de terrenos junto à pretensão do requerente enquadra-se numa área onde se pretende a reconversão, a recuperação de 
construções existentes e sua integração na paisagem, com qualificação do espaço verde próprio e envolvente, pelo que a sua criação 
como Espaços de edificação dispersa não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de edificação dispersa, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: José Rodrigo Gonçalves de Magalhães 
FREGUESIA: Airão Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação parcial do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada pelo que a sua extensão (ajustada à construção 
existente) não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a consolidação deste aglomerado. 
Tendo em consideração que não existe nenhuma condicionante legal, nem se põem em causa valores ambientais e paisagísticos, ju lga-
se não haver inconveniente para o ordenamento do local assumir-se uma redelimitação da área como espaço urbano, na continuidade 
do existente.  
 
Em função dos argumentos apresentados, propõe-se a alteração parcial da qualificação do solo para Espaços residenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:   
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços florestais de produção, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Augusto Rodrigues Marques 
FREGUESIA: Longos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão, classificada como Reserva Agrícola Nacional desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 
334/92, de 10 de Abril, foi alvo de um acordo no sentido de ser viabilizada a passagem da via de ligação entre o núcleo mais rural 
da freguesia com a área mais urbana, onde se localizam os principais equipamentos, nomeadamente a Escola Básica do 1º ciclo e os 
principais serviços.  
Sendo um espaço onde se pretende a consolidação urbana, uma vez que o núcleo principal absorveu as várias “conurbações” 
envolventes e, de acordo com os pressupostos evocados, verifica-se que a alteração da classificação do solo para Espaços residenciais 
não contraria o modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho. Perante o facto da área imediatamente envolvente se encontrar 
totalmente urbanizada e o terreno em causa ser servido por uma via habilitante, julga-se não haver inconveniente para o ordenamento 
do local assumir-se esta área como espaço urbano, na continuidade do existente.  
 
Em função dos argumentos apresentados, propõe-se a alteração da qualificação dos solos na envolvente para Espaços residenciais. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer desfavorável.  
O fundamento para o parecer desfavorável corresponde ao facto de estas propostas constituírem simples expansões urbanas, com 
intrusões em manchas RAN ou criação de uma segunda linha de construção e exclusão de acentos de lavoura. 
Neste contexto não foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Oliveira da Cunha 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a manutenção da área de construção uma vez que o seu terreno confronta com o arruamento público 
infraestruturado em área consolidada e cuja prática agrícola já não se verifica. Acrescenta que para o local se encontra em curso uma 
operação de loteamento. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de energia; 
Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Linha de alta tensão; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação foi proposta 
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e teve como orientação estratégica a 
definição de manchas de boa aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta 
componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e cart a de aptidão 
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho). 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta parcela nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra 
conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa. Insere-se numa área agrícola e 
ecológica mais vasta associada a uma importante linha de água, que se pretende salvaguardar e valorizar. 
 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam 
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilid ade do 
sistema. No presente caso, a unidade da RAN e a distância a núcleos urbanos consolidados não permite aceitar o pretendido sob risco 
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo 
com o enquadramento legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa 
que os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do 
PDM. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Oliveira da Cunha 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a manutenção da área de construção uma vez que o seu terreno confronta com o arruamento público 
infraestruturado em área consolidada e cuja prática agrícola já não se verifica.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III); Imóveis ou 
Conjuntos a Proteger 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Infraestrutura de transporte de energia; 
Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Linha de alta tensão; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação foi proposta 
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e teve como orientação estratégica a 
definição de manchas de boa aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta 
componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão 
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho). 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta parcela nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra 
conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa. Insere-se numa área agrícola e 
ecológica mais vasta associada a uma importante linha de água, que se pretende salvaguardar e valorizar. 
 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam 
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilid ade do 
sistema. No presente caso, a unidade da RAN e a distância a núcleos urbanos consolidados não permite aceitar o pretendido sob risco 
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria da Conceição Leite de Freitas Fernandes 
FREGUESIA: Urgeses 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a capacidade construtiva existente em anterior PDM, propondo a alteração para Espaços residenciais a fim 
de urbanizar o terreno, com boa infraestruturação viária. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de 
proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adoptado, permitindo a colmatação destes aglomerados. Pelo princípio da equidade e 
proporcionalidade propõe-se a alteração da qualificação dos solos na envolvente para Espaços urbanos de baixa densidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços urbanos de baixa densidade, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento 
acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Moisés Alberto Gonçalves Ferreira 
FREGUESIA: Lordelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação de solo do terreno assinalado para zona urbana. Alega que o mesmo possui 
uma excelente localização e que o local possui características favoráveis á construção referindo que seria uma área potenciadora de 
investimentos dada a escassez de terrenos de construção.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Área Florestal; Vias Previstas 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Outras estradas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço, já anteriormente classificado como zona não urbanizável, sempre se inseriu em áreas sem aptidão construt iva por 
questões que se prendem com a sensibilidade do local.  
Insere-se numa área ecológica mais vasta associada a uma unidade florestal que se pretende salvaguardar e valorizar com a 
reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes. 
 
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa sobretudo nas freguesias onde as áreas 
de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a cont rolar 
o caráter excessivamente disperso das áreas construídas. 
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de 
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação, 
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a 
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 



153

LORDELO

GUARDIZELA

-20000

-20000

19
00

00

19
00

00

Fonte: CMG
Escala
0 307,5 15 22,5 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:2.882

153
p   d   m g   u   i   m   a   r   ã   e   scâmara municipal de guimarães     departamento de projetos e planeamento urbanísticodivisão de planeamento urbanístico        divisão de sistemas de informação geográfica



REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 154 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Abílio Salgado Mendes 
FREGUESIA: Tabuadelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para regularizar um campo de jogos. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; SIDVA; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o caráter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais.  
A área em causa (classificada como Espaços florestais de produção) localiza-se a tardoz da frente urbana pelo que, a viabilização de 
espaços para edificação contraria o modelo urbano definido para o território do concelho que estabelece, perante as vias habilitantes, 
uma profundidade de 40 metros de área de construção a partir do seu eixo. 
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual e 
contraria a estratégia geral do plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Agostinho Marques Neves 
FREGUESIA: Corvite 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de modo a regularizar construções. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de energia; 
Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Linhas de muita alta tensão; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica 
Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta 
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, 
tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e 
representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.  
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma nova área por se mostrar conveniente para a 
produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.  
Simultaneamente, a área em causa encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como 
restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de 
agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional 
foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 
Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho 
de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade 
ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vul nerabilidade 
(capacidade de resiliência) do ecossistema. A ocorrência em causa referente a áreas de máxima infiltração será significativamente 
afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.  
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, 
perante as tutelas, a pretensão.  

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Pereira Rodrigues 
FREGUESIA: Oleiros 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para regularizar uma atividade económica. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada e Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos 
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de 
dimensão significativa. Além disso, a construção levada a cabo constitui uma agressão ambiental e paisagística que contraria o modelo 
territorial adotado no processo de revisão do PDM, uma vez que não se contextualiza com qualquer área urbana, assumindo-se como 
um elemento isolado de forte impacto.  
No entanto, e apesar do referenciado caráter negativo desta situação, dado tratar-se de uma atividade económica que se admite ser 
importante no contexto local, informa-se o requerente estar previsto no regulamento do PDM exceções que, devidamente articuladas com 
medidas mitigadoras (nomeadamente no que respeita a área disponível e arborização de enquadramento), poderão constituir-se como 
hipótese de uma eventual regularização. 
 
Face ao exposto, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Beatriz Dias Machado 
FREGUESIA: Lordelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente refere que o seu terreno se encontra no concelho de Sto Tirso.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza no Concelho de Guimarães.  
 
De acordo com o nº3, do artigo 3º, do Decreto Regulamentar nº 10/2009, de 29 de Maio, a cartografia a utilizar nos instrumentos 
de gestão territorial para os limites administrativos é a que consta da edição mais recente da Carta Administrativa Oficial de Portugal 
(CAOP), publicada pelo Instituto Geográfico Português, disponível à data da deliberação que determina a elaboração, revisão ou 
alteração do plano. 
 
Face ao exposto, considera-se que a pretensão não se enquadra com o processo de Discussão Pública do presente Plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Machado Sousa 
FREGUESIA: Lordelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação de solo do terreno assinalado para zona urbana, mantendo assim a capacidade 
construtiva em anterior PDM. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Construção Industrial e Armazenagem; Zona Não 
Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não co loca 
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão repondo a frente de construção prevista em anterior PDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 



158LORDELO

-21000

-21000

19
00

00

19
00

00

Fonte: CMG
Escala
0 5012,5 2537,5 m

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:4.695

158
p   d   m g   u   i   m   a   r   ã   e   scâmara municipal de guimarães     departamento de projetos e planeamento urbanísticodivisão de planeamento urbanístico        divisão de sistemas de informação geográfica



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 159 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Egídio dos Santos Pinheiro 
FREGUESIA: Selho S Lourenço 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a integração da totalidade do seu terreno para Espaços residenciais para poder efetuar uma operação de 
loteamento destinado a dois lotes com áreas superiores a 1000 m². 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Áreas de edificação dispersa; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços urbanos de baixa densidade, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Egídio dos Santos Pinheiro 
FREGUESIA: Selho S Lourenço 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a extensão da zona de construção de forma a possibilitar a construção de uma nova moradia no terreno com 
frente para via pública. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibi lidade do local, com a 
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema, bem como pela sua integração numa 
unidade agrícola mais vasta que importa salvaguardar e valorizar, sendo que a alteração da sua classificação para construção apenas 
atenderia a uma situação particular e pontual, sem benefício algum para o interesse coletivo. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: António Martins 
FREGUESIA: Prazins Sto Tirso 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Compromissos/Protocolos/Acordos 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
Pedido de reclassificação de uma área que abrange várias parcelas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Outras estradas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Evoca o requerente um acordo estabelecido com a Junta de Freguesia (envolvendo ainda outros proprietários), que permitiu o 
alargamento de uma via de ligação de um dos núcleos da freguesia com a área da igreja. Os pressupostos evocados (demolição de 
uma ramada, elemento característico da paisagem rural) e a utilidade prática não nos parecem constituir argumento suficiente para uma 
alteração significativa dos pressupostos do planeamento uma vez que, inclusive, o alargamento da via efetuado não denota ter 
continuidade ou sentido homogéneo em todo o seu percurso, o que faz questionar sobre a sua utilidade. 
 
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa sobretudo nas freguesias rurais onde as 
áreas de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a 
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas. 
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de 
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação, 
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a 
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar.  
 
No que diz respeito ao acordo mencionado pelo requerente, e perante o anteriormente exposto, julga-se não existirem argumentos 
técnicos que permitam a alteração pretendida. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: António de Freitas Cardoso 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita uma exclusão da Reserva Ecológica Nacional da área assinalada. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de 
produção; Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como 
das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes nos sistemas em 
causa (áreas com riscos de erosão e cabeceiras das linhas de água), constituindo um fator de intrusão para a integridade da unidade 
da REN, desvirtuando, desta forma, o caráter ecológico do local. Neste sentido, importa acautelar todas as situações que ponham em 
causa o equilíbrio e sustentabilidade ambiental.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico (mediante o reconhecimento do seu interesse público) e dependente da 
tutela com competência na matéria em causa. 
 
Simultaneamente o terreno em causa encontra-se classificado como Espaços florestais de proteção, permitindo-se a edificabilidade em 
obras inerentes a usos turísticos de recreio, de desporto, de lazer e de valorização ambiental, mediante a aplicação de condicionalismos 
relativos, nomeadamente, a uma área mínima da parcela e a um índice de utilização.  
 
Face ao exposto, relativamente à pretensão de excluir a área em causa da Reserva Ecológica Nacional, não se considera conceder 
parecer favorável pois é afetado um sistema fundamental para a sustentabilidade local. 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Belmiro Pimenta de Oliveira 
FREGUESIA: Azurém 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende ver alterada a delimitação da Estrutura Ecológica Municipal Nível II de parte do seu terreno alegando existir um 
limite físico que o contorna. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Parque 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços centrais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que é possível fazer um ajuste à mancha de Estrutura Ecológica Municipal, Nível II pelos limites da 
parcela, pelo que a sua correção não coloca em causa as opções estratégicas do plano que visam garantir a sustentabilidade ambiental 
e paisagística do território concelhio. 
Face ao exposto, considera-se que a pretensão tem parecer favorável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Estrutura Ecológica Municipal Nível II 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Carta da estrutura ecológica municipal 
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REQUERENTE: Olga Quintela Salgado 
FREGUESIA: Selho S Lourenço 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a extensão da zona de construção de forma a possibilitar a construção de uma nova moradia no terreno para a 
sua família. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço mantém parte da capacidade construtiva, tendo sido ampliada a área destinada a Espaços residenciais (onde 
foram inseridas as construções existentes) na continuidade da classificação envolvente, confrontante com a via pública onde a 
acessibilidade é mais favorável à construção. A viabilização de uma segunda edificação/habitação originaria uma segunda frente de 
construção, o que contraria o modelo urbano definido para o território do concelho.  
 
A restante área, encontra-se atualmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação, proposta pela Câmara e validada 
pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação 
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio da continuidade e representatividade, tendo em 
conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão 
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho).  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Neste contexto não é possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: TEBOPENHA - Sociedade de Empreendimentos Imobiliários SA 
FREGUESIA: Urgeses 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente vem reclamar os direitos subjacentes a um acordo efetuado com a Câmara Municipal relativamente à Quinta do Souto 
Novo e Serra da Penha. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona Não Urbanizável; Zona Construção Transição (Tipo III); Zona de Proteção de Imóveis ou 
Conjuntos Classificados 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local prevista; SIDVA; Espaços florestais de 
proteção 
Carta de Condicionantes – Captação águas subterrâneas para abastecimento público; Património cultural - Imóveis de interesse público; 
Património cultural - Zona de Proteção; SIDVA; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a 
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, Serra da Penha, privilegiando-se 
para estes espaços a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a 
proteção ambiental. A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere 
sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades florestais.  
A área objeto da pretensão encontrava-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, 
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional incluí agora a totalidade do terreno e foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães 
em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela 
CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial  
da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à 
continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecoss istema. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
A pretensão de urbanizar densamente esta parte do território do concelho de Guimarães afigura-se extremamente lesiva, com danos 
irreversíveis que ao aumentar a impermeabilização desta unidade fisiográfica, anula as funções presentes no sistema em causa. 
Possibilita igualmente o desenvolvimento de ações que podem pôr em causa a alteração da topografia do local. O forte declive com 
pendentes muito acentuadas apresenta-se como uma condicionante à urbanização, contribuindo ainda para a descaraterização da unidade 
de paisagem em que se insere. 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local. 
Importa acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado retirar capacidade construtiva 
a áreas onde o risco de erosão é evidente, definidas com base na inclinação do terreno (declives muito acentuados) e no grau de 
erodibilidade do solo. Para além destes fatores, foram também consideradas a aptidão do solo (sem aptidão agrícola) e a capac idade 
e uso atual dos terrenos.  
São áreas que, devido às suas características do solo e subsolo, declive e dimensão da vertente e outros fatores suscetíveis de serem 
alterados tais como o coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos. 
Do estrito ponto de vista urbanístico, a expansão da cidade tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica no sentido contrário a 
esta zona, e que faz parte da estratégia de desenvolvimento da revisão do Plano, pelo que, e verificando-se as extensas áreas de 
construção atualmente propostas, considera-se essencial a preservação das áreas de salvaguarda ecológica. Insere-se o terreno numa 
área florestal mais vasta envolvente da Serra da Penha, que se pretende salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou 
integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. As construções aí presentes não 
deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a descaracterização da paisagem com forte 
exposição na cidade. 
No que diz respeito ao acordo mencionado pelo requerente, e perante o anteriormente exposto, julga-se não existirem argumentos 
técnicos que permitam a alteração pretendida. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
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DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Ângela Luciana Dias Ribeiro 
FREGUESIA: Selho S Jorge 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno assinalado, para a construção de uma habitação própria, em terreno com 
3000 m², com frente aproximadamente de 30m, confrontante com via infraestruturada na colmatação de uma zona consolidada de 
construção.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão, alterando a frente para Espaços residenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel José Queirós Ferreira 
FREGUESIA: Lordelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do solo rural para urbano para a construção da sua habitação.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição 
de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a 
produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa. De igual modo, estabelece ligação entre outras 
manchas de RAN de grande dimensão. 
 
Do ponto de vista urbanístico verifica-se que esta freguesia detém um núcleo bem conformado e controlado, com a demarcação clara 
das suas reservas e áreas sensíveis, não sendo por isso aconselhável o descontrolo das mesmas. 
 
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das construções 
com o mesmo. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Marco Alexandre Castro Salgado 
FREGUESIA: Leitões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para construir uma habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se enquadrada em Espaços florestais de produção, pelo que não se adequa aos interesses em 
causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, 
privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais 
vegetais e orgânicos. 
Sob o ponto de vista urbanístico verifica-se a parcela em causa localiza-se a tardoz da frente urbana pelo que, a viabilização de 
espaços para edificação originaria uma segunda frente de construção. Esta situação contraria o modelo urbano definido para o território 
do concelho que estabelece, perante as vias habilitantes, uma profundidade de 40 metros de área de construção a partir do seu eixo. 
 
Face ao exposto, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: José Nunes Machado Ferreira 
FREGUESIA: Airão Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação parcial do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, constata-se que a mesma não constitui uma perturbação significativa da unidade da Reserva Agrícola Nacional, 
assim como da configuração urbanística envolvente. Verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada pelo que a sua 
extensão não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a consolidação deste aglomerado. 
Tendo em consideração que não se põem em causa valores ambientais e paisagísticos, julga-se não haver inconveniente para o 
ordenamento do local assumir-se uma redelimitação da área como espaço urbano, na continuidade do existente, permitindo uma eventual 
relocalização do edifício existente de forma a proceder à sua regularização.  
Em função dos argumentos apresentados, propõe-se a alteração parcial da qualificação do solo para Espaços residenciais. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:   
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços agrícolas, Estrutura Ecológica Municipal, Nível I, Estrutura Ecológica Municipal, 
Nível II, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), Carta da estrutura ecológica municipal 
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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REQUERENTE: Luís António da Cunha Sotto-Mayor Felgueiras 
FREGUESIA: Caldelas 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Património 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a classificação do imóvel como património de interesse municipal. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Espaços centrais 
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A Casa da Seara encontra-se assinalada na Carta de Ordenamento como bem imóvel identificado como de interesse patrimonial por 
parte do Município de Guimarães. Perante esta classificação, não se aplica nenhum regime de edificação particular, devendo o mesmo 
ser objecto de estudo e fundamentação técnica específicos para a sua preservação, adaptação ou alteração. 
 
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se encontra contemplada no plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Colinvest - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do solo para Espaços de atividades económicas no sentido de incluir as instalações da 
Estamparia da antiga fábrica ASA. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Industrial e Armazenagem 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II e III; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Zonas inundáveis; 
Rede ferroviária convencional; Espaços agrícolas; Espaços de atividades económicas; Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Zonas inundáveis; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Gasoduto 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço está classificado como Espaço residencial, dado que se encontra contíguo a uma mancha urbana que se pretende 
manter com cariz residencial, próximo de um aglomerado urbano existente. 
Relativamente à pretensão do requerente, informa-se o requerente que o regulamento do PDM prevê a compatibilidade da atividade 
industrial com a categoria de solo em causa. 
 
Face ao exposto, considera-se que a pretensão reúne condições previstas no plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Lameirinho - Indústria Têxtil S.A. 
FREGUESIA: Selho S Jorge 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno assinalado, para Espaços de atividades económicas onde está instalada a 
Estação de tratamento de águas residuais que se pretende alterar para Estação de tratamento biológico. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – SIDVA; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão verifica-se que, de acordo com o Regulamento do PDM referente às Infraestruturas, é compatível em qualquer 
classe do solo (desde que autorizada pelas tutelas) a construção de infraestruturas de valorização ambiental. 
 
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se coaduna com as condições previstas no plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Participação

1:3.462
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

REQUERENTE: Lameirinho - Indústria Têxtil S.A. 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita, para o seu terreno, a classificação para Espaços residenciais uma vez que o terreno a norte está assim 
classificado, apesar de concordar com a classificação de Espaços agrícolas.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Vias Previstas 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Zonas inundáveis; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Informa-se o requerente que o terreno se encontra classificado como Zona inundável e a edificação nestas áreas contribuirá para 
acentuar a vulnerabilidade do território à ocorrência de cheias e inundações, contribuindo para uma consequente alteração do regular 
funcionamento do sistema hidrológico, constituindo obstáculos à progressão das águas, provocando a subida do seu nível a montante e 
um aumento da velocidade e do potencial destrutivo da corrente. Além disso, a ocorrência em causa referente a áreas de máxima 
infiltração será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana.  
O ordenamento de usos do solo nas zonas com risco de inundação é uma das prioridades da autarquia, num esforço para minimizar  
os danos que este tipo de fenómeno natural tem causado no território concelhio. Encontrando-se classificada como Zonas Inundáveis ou 
REN, ficando por isso sujeita às disposições da legislação vigente.  
O terreno em causa encontra-se igualmente classificado como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade 
pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do l ocal, com a 
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. 
Considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram 
parcialmente urbanos,  
Face ao exposto, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Joaquim Paulo Fernandes Coelho Lima 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Infraestruturas 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o traçado da via prevista, a passar a meio do seu terreno, seja deslocado para nascente, no limite de 
propriedade, respeitando as habitações e atividade agrícola existentes. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Infraestrutura de transporte de energia; Linha de telecomunicações; Rede rodoviária local prevista; Espaços de 
atividades económicas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Feixe hertziano; Linha de alta tensão; Linhas de muita alta tensão 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A implantação da via proposta encontra-se efetuada esquematicamente à escala representada não constituindo, nesta fase, um traçado 
definitivo e/ou projeto de arquitetura concluído, pelo que poderá aquando da realização do projeto de execução sofrer alterações e 
ajustes do seu traçado, quer devido à topografia, cadastro ou preexistências.  
 
Informa-se ainda o requerente que, de acordo com o regulamento do PDM no que respeita ao traçado de vias previstas, admitir-se-á 
a alteração eventual de traçados propostos, caso seja alvo de concordância formal de todos os proprietários dos terrenos envo lvidos. 
Após o respetivo projeto aprovado, caso não se verifique a concretização do traçado consagrado na Planta de Ordenamento, aplica-se 
as disposições regulamentares inerentes à classificação de solo que os terrenos abrangidos pelo mesmo traçado verificam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Manuel Ferreira Marques 
FREGUESIA: Selho S Jorge 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno assinalado, uma vez que no local (A) possui uma construção com 
alvará. A área (B) refere-se ao acesso estabelecido à mesma. Pretende ainda que o local (C) venha ser alterado para a construção 
de uma habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Equipamento; Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços agrícolas; Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados, bem como o ajuste da área 
classificada como Espaços de uso especial de acordo com a função existente no local. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer parcialmente favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso especial, Espaços agrícolas, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Fernando Gomes de Lemos 
FREGUESIA: Ronfe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano, evocando perda de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a uma área de caraterísticas rurais onde se pretendeu, em sede de revisão do PDM, a máxima unidade 
e coesão paisagística e funcional tendendo a um desenvolvimento urbanístico muito condicionado a esses pressupostos. No entanto, em 
função da reclamação apresentada e pela verificação de alguma consolidação urbanística, julga-se ser possível uma nova classificação da 
categoria de solo (aproximando das caraterísticas do anterior PDM) dado não se considerar haver grave prejuízo para o ordenamento 
(dado as dinâmicas recentemente observadas) e sustentabilidade local. Neste sentido, propõe-se uma alteração da classificação para 
Espaços residenciais. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Joaquim Josias Silva Almeida Antunes de Carvalho 
FREGUESIA: Vermil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Áreas de edificação dispersa; Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade 
pública. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N 
– Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A pretensão possibilita o desenvolvimento de 
ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, 
com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa. Esta área fica, por isso, sujeita ao 
respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Simultaneamente, a área em causa encontra-se enquadrada em Espaços florestais de proteção, pelo que a pretensão não se adequa 
aos interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de 
dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e 
de outros materiais vegetais e orgânicos. 
Sob o ponto de vista urbanístico verifica-se que a parcela em causa constitui-se como uma intrusão descontextualizada e desadequada 
a um planeamento que pretende aglomerar as várias atividades humanas no respeito pelos valores naturais e paisagísticos do território. 
 
Face ao exposto, não será de se considerar favorável a pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Vieira de Freitas 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: 
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas 
antecedentes 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do solo para zona de construção alegando a existência de um pedido de informação 
prévia de um processo nº950/10 e requerimento nº7331/10. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço, anteriormente classificado como zona não urbanizável, localiza-se agora classificado como Espaço agrícola, não 
apresentando desta forma aptidão construtiva. 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação foi proposta pela Câmara e 
validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N), tendo como orientação estratégica a definição de manchas de 
elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e 
ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta área nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente 
para a produção agrícola, com boa aptidão. 
 
Trata-se de uma área afastada de qualquer núcleo urbano consolidado, cuja urbanização contraria um bom exemplo de ordenamento 
territorial uma vez que promove a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem das freguesias rurais. 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Joaquim Salgado de Azevedo 
FREGUESIA: S Faustino 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando perda de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante por se mostrar 
conveniente para a produção agrícola e por apresentar boa aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.  
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, 
perante a tutela, a pretensão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Joaquim de Azevedo Faria 
FREGUESIA: Tabuadelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objecto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de Abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, bem como incluir 
uma nova área, por se mostrar conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Trata-se de uma área inserida em contexto rural, não confrontante com via habilitante e sem infraestruturação, onde se pretende apenas 
a reformulação ambiental e/ou integração paisagística. 
 
Por estes motivos, não será de se considerar favorável a pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Alberto Ferreira da Silva 
FREGUESIA: Guardizela 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando perda de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estação elevatória de água ou reservatório; Estrutura ecológica 
municipal - Nível II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Conduta adutora 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante (Espaços florestais de produção), onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio 
ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades florestais.  
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois está em causa a manutenção de um sistema 
fundamental para a sustentabilidade local, para além de que a extensão da zona de construção conforme pretendido pronunciaria  um ato 
de dispersão que urge contrariar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Alberto Ferreira da Silva 
FREGUESIA: Guardizela 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando perda de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estação elevatória de água ou reservatório; Estrutura ecológica 
municipal - Nível II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Conduta adutora 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante (Espaços florestais de produção), onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio 
ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades florestais.  
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois está em causa a manutenção de um sistema 
fundamental para a sustentabilidade local, para além de que a extensão da zona de construção conforme pretendido pronunciaria  um ato 
de dispersão que urge contrariar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Andrade Alves 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a capacidade construtiva do terreno assinalado para concluir o processo de licenciamento em curso 
nº1339/11, relativo à construção de uma habitação. A área de terreno disponível é inferior à exigida para construção para a classe do 
solo prevista. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Áreas de edificação dispersa; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Trata-se de uma área onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a 
consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. As construções aí presentes não deverão servir como um bom exemplo de 
ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem preservando áreas mais 
periféricas dos acontecimentos urbanísticos. 
 
Na categoria do solo de Espaços de edificação dispersa, onde se reconhecem as construções preexistentes, privilegiam-se ações que 
visem a valorização urbanística e ambiental, a recuperação de construções existentes e sua integração na paisagem, com qualificação do 
espaço verde envolvente. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo 
com a tramitação legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa que 
os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM. 
 
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade da construção 
pretendida com o mesmo. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Silva & Martins Campos, Lda 
FREGUESIA: Abação 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de forma a obter capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos 
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de 
dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e 
de outros materiais vegetais e orgânicos. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.  
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual e 
contraria a estratégia geral do plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Manuel Fernandes Cruz 
FREGUESIA: Arosa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende construir uma habitação no terreno pelo que solicita a alteração da classificação da categoria do solo.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável; Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de 
Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e 
paisagísticos, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: João António da Cunha Ribeiro 
FREGUESIA: Balazar 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno para a construção de uma habitação.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A 
manutenção destas áreas, no seu estado actual, revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se 
insere, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.  
 
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos consolidados, não se considerando correto a sua inclusão em área urbana uma vez que, 
inclusive, o desenvolvimento urbanístico na envolvente é um dos maus exemplos a nível concelhio de implantações de génese 
espontânea, desarticuladas com o espírito rural da freguesia. A expansão pretendida iria constituir-se como um grave factor de dispersão 
que urge contrariar. 
 
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade 
pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de Agosto, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de Junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela 
Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, 
posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende 
assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibil itando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com 
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) 
do ecossistema. 
A pretensão possibilita o desenvolvimento de acções no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem 
como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema 
em causa. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.472
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Avelinio da Costa e Silva 
FREGUESIA: Sande S Lourenço 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de moradias unifamiliares. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de 
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa. 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local (a 
pretensão não acautela a proteção da linha de água existente, podendo constituir uma ação lesiva para o território), não se justificando 
a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo qualquer argumentação técnica capaz de 
fundamentar, perante a tutela, a pretensão. 
 
Por estes motivos, não será de se considerar favorável a pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:3.785
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Têxteis Giestal, Lda. 
FREGUESIA: Selho S Cristóvão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções; Regulamento 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada uma exceção prevista em Regulamento de PDM nomadamente no que diz respeito aos 
afastamentos mínimos aos limites dos terrenos confiantes para permitir a legalização da sua empresa. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Industrial e Armazenagem 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Espaços de atividades económicas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Informa-se o requerente que o Regulamento do PDM foi alterado e, em artigo referente ao regime dos Espaços de atividades 
económicas, desde que seja observada a legislação em vigor e seja apresentada declaração de aceitação dos confrontantes, 
poder-se-á admitir afastamentos laterais e posterior menores àqueles definidos. 
 
Esta alteração por si só não garante a regularização da situação que o requerente refere, pelo que deverão ser atendidas as demais 
matérias regulamentares nomeadamente o RGEU, o RMEU e o Regulamento do PDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Castro Pereira 
FREGUESIA: Candoso S. Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Regulamento 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente, agricultor e proprietário de um terreno em exploração agrícola com 7600 m², classificado como Reserva Agrícola Nacional, 
pretende construir uma habitação cuja área de implantação de 200 m² e possui já um parecer de inutilização do solo favorável. Pelo 
Regulamento do PDM, verifica-se a necessidade de uma área mínima de 20000 m² para poder construir a habitação própria 
pretendida, pelo que se solicita a alteração imposta apenas por este PMOT. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Entretanto informa-se o requerente que o Regulamento do PDM foi revisto, pelo que deverá consultar o mesmo de modo a verificar os 
critérios gerais de edificação, onde se encontra previsto um regime de excecionalidade para a construção de habitação unifami liar 
destinada a residência própria e permanente de agricultores em exploração agrícola.  
 
Mais se informa que esta alteração por si só não garante a viabilização da situação que o requerente refere, pelo que deverão ser 
atendidas as demais matérias de inserção urbanística e regulamentares, nomeadamente o RGEU, o RMEU e o Regulamento do PDM. 
 
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se coaduna com as condições previstas no plano. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:2.212
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Reinales - Imobiliária, Lda. 
FREGUESIA: Sande S Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a expansão da atividade económica. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Industrial e Armazenagem; Zona de Equipamento 
Carta de Condicionantes - Feixe Hertziano; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e III; Feixe hertziano; Linha de 
telecomunicações; Espaços agrícolas; Espaços de atividades económicas; Espaços de uso especial 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Feixe hertziano; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada de características industriais pelo que a sua 
ampliação não coloca em causa o modelo territorial de desenvolvimento adotado, permitindo o desenvolvimento das atividades económicas 
já instaladas. No entanto, a zona A, designada pelo requerente, não poderá ser contemplada na área de expansão uma vez que se 
insere em solo de REN, junto a uma linha de água, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, perante a tutela, a 
pretensão. 
 
Assim, do ponto de vista urbanístico, não se vê inconveniente na alteração parcial da classificação do solo para Espaços de atividades 
económicas. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de atividades económicas, Espaços agrícolas  
 
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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Limite de concelho
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Participação

1:3.291
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria da Silva e outros 
FREGUESIA: Pinheiro 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que no terreno assinalado mantenha a mesma classificação de solo que o incluía na totalidade como espaço de 
construção, que permita uma operação de loteamento.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A parcela em causa tem capacidade construtiva face à estrada, infraestruturada, classificada como Espaços residenciais, sendo a restante 
localizada numa zona agrícola onde a Reserva Agrícola Nacional se impõe como condicionante legal.  
A proposta do requerente induz na criação de uma nova frente de construção, em relação ao arruamento principal, que colide, do ponto 
de vista urbanístico e paisagístico, com os espaços predominantemente rurais, ou seja, a pretensão contraria um dos objetivos 
estratégicos no Plano. 
 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional, proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), teve como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da 
continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto 
territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir a parcela em causa nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra 
conveniente para a produção agrícola, com boa aptidão e que constitui uma mancha significativa que estabelece ligação entre o utras 
manchas de RAN. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Carlos da Silva Fernandes 
FREGUESIA: Pinheiro 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende sujeitar a parcela assinalada a uma operação de loteamento juntamente com o terreno a norte.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A parcela em causa tem capacidade construtiva face à estrada, infraestruturada, classificada como Espaços residenciais, sendo a restante 
localizada numa zona agrícola onde a Reserva Agrícola Nacional se impõe como condicionante legal.  
A proposta do requerente induz na criação de uma nova frente de construção, em relação ao arruamento principal, que colide, do ponto 
de vista urbanístico e paisagístico, com os espaços predominantemente rurais, ou seja, a pretensão contraria um dos objetivos 
estratégicos no Plano. 
 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional, proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), teve como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da 
continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto 
territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir a parcela em causa nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra 
conveniente para a produção agrícola, com boa aptidão e que constitui uma mancha significativa que estabelece ligação entre o utras 
manchas de RAN. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Fernandes de Oliveira 
FREGUESIA: Atães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando a perda de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Construção Dominante 
(Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas; Espaços florestais 
de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola 
Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um 
processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o 
princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas 
daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma nova área por se 
mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.  
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, 
perante a tutela, a pretensão.  
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Limite de concelho
Limite de freguesia
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria de Fátima Rocha Xavier Ribeiro 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a zona de construção de acordo com o anterior PDM, uma vez que se encontra apoiado em vias 
infraestruturadas e a rematar o núcleo rural. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Estrada municipal; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional e a sua delimitação foi proposta pela Câmara e 
validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N). Resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação 
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em 
conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
A área em causa foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola e por se mostrarem convenientes para a 
produção agrícola e o bom ordenamento do território. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Informa-se o requerente que o terreno em análise faz parte de uma unidade agrícola mais vasta, associada a uma linha de água, que 
importa preservar e valorizar pelo que será de manter a classificação como Espaço agrícola, não se considerando conceder parecer 
favorável à pretensão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Limite de concelho
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Junta de Freguesia Selho S. Lourenço 
FREGUESIA: Selho S Lourenço 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A junta de freguesia solicita a retificação da área destinada a Espaços de uso especial de acordo com a proposta de loteament o 
acordado com o proprietário.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Com base na informação prestada verifica-se que a alteração não coloca em causa os pressupostos do Plano pelo que será de 
considerar a reclassificação das áreas assinaladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso especial 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel de Jesus Abreu 
FREGUESIA: Moreira de Cónegos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o terreno seja classificado como zona de construção alegando que cedeu uma parte do terreno para domínio 
público. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que a alteraç ão 
da classificação do terreno compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão 
significativa 
O terreno em apreço, já anteriormente classificado como zona não urbanizável, não apresenta aptidão construtiva e a manutenção destas 
áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do 
uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 
 
Considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram 
parcialmente urbanos, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Serafim Filipe Lima Cardoso 
FREGUESIA: Gominhães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação para a sua parcela de terreno de modo a poder construir uma habitação unifamiliar 
para o seu agregado familiar. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes 
espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos.  
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A 
manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada 
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local e onde se 
pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística. Distante de espaços com dinâmica urbana não se justifica, de 
forma alguma, a sua alteração que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, sem benefício algum para o interesse coletivo. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Construções Avelimarques Lda. 
FREGUESIA: Serzedo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Compromissos/Protocolos/Acordos 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando uma viabilidade para a construção de uma habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Desta forma, a área objeto da pretensão mantém-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública. A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de 
elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e 
ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta 
condicionante por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão. Esta área fica, por isso, sujeita ao 
respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o car ácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa 
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas.  
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, 
perante a tutela, a pretensão.  
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo 
com a legislação legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Construções Avelimarques Lda. 
FREGUESIA: Ponte 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano, alegando a existência de uma viabilidade construtiva aprovada para o 
terreno em causa. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão, inserida anteriormente em área classificada como Zona de Construção Dominante (Tipo II), foi alvo de um 
pedido de informação prévia favorável por cumprir os parâmetros urbanísticos definidos à data para o local. Analisada a pretensão, 
verifica-se que a área se localiza junto a uma zona urbanizada, pelo que a sua extensão não coloca em causa o modelo territorial de 
crescimento adotado, permitindo a colmatação deste aglomerado. 
Pelo princípio da equidade e proporcionalidade, verificando-se que o terreno não possui nenhuma condicionante e em função dos 
argumentos apresentados, propõe-se a alteração da qualificação dos solos na envolvente para Espaços residenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Castro Pereira 
FREGUESIA: Candoso Santiago 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja corrigido o limite da zona de construção da sua indústria de forma a englobar todo o edifício industrial 
uma vez que não faz sentido este estar inserido em Espaços agrícolas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
 
Assim, do ponto de vista urbanístico, não se vê inconveniente na alteração da classificação do solo para Espaços de atividades 
económicas, de acordo com os limites solicitados pelo requerente. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de atividades económicas, Espaços agrícolas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Ferreira Dias 
FREGUESIA: Vermil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de um edifício de habitação bifamiliar. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Infraestrutura de transporte de energia; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se parcialmente como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma 
nova área por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com boa aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as áreas de 
salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a controlar o 
carácter excessivamente disperso das áreas construídas. 
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de 
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais.  
Por esse motivo, não se considera favorável a pretensão pois não fica garantida a proteção do solo e a valorização e qualidade da 
paisagem e apenas se atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, perante 
a tutela, a pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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