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

REGISTO: 201 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria Paula Oliveira Cruz Mendes 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

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

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente reclama a classificação do seu terreno, referindo a existência de uma licença para um loteamento destinado a 5 
habitações para o local, pelo que deveria ser classificado como zona urbanizável. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Construção Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Captação de Águas 
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; SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de produção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estação elevatória de água ou reservatório; SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
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, 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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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 202 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria Amélia Pereira da Costa Marques e Herdeiros 
FREGUESIA: Azurém 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Compromissos/Protocolos/Acordos  

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente vem alegar uma negociação efetuada com a Câmara Municipal de Guimarães em que esta possibilitava a construção de 
moradias de habitação unifamiliar no terreno delimitado. As expectativas criadas não correspondem à classificação de solo prevista em 
atual revisão do Plano, pelo que pretende a reclassificação do terreno de Espaço florestal de produção para zona de construção central. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Industrial e de Armazenagem; 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 – Estrutura ecológica municipal - Nível II e III; Linha de telecomunicações; Rede rodoviária local; Espaços 
florestais de produção; Espaços centrais 
Carta de Condicionantes – Feixe hertziano 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção de um acordo efetuado com a Câmara Municipal de Guimarães, e verificando-se 
que o terreno em apreço se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável, prevê-se a colmatação destes aglomerados. 
Dado tratar-se de uma área cuja topografia e exposição na paisagem apresentam características morfológicas importante no equilíbrio 
ecológico e paisagístico da unidade em que se insere, e sem colocar em causa o modelo territorial de crescimento adotado, prevê-se a 
alteração da sua classificação para Espaços urbanos de baixa densidade, por forma a permitir uma densidade construtiva que melhor se 
integre na paisagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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:  
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 203 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Albino de Almeida Nunes 
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 a 
classificação em causa impossibilita a construção de uma habitação para a sua filha. 
 
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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REGISTO: 204 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Jerónimo de Abreu 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a capacidade construtiva do terreno assinalado uma vez que pretende urbanizá-lo à semelhança da 
envolvente já construída. Reclama ainda a existência de um acordo com a Câmara. 
 
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 – Estrutura ecológica municipal - Nível II; 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. 
 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria da Glória Salgado Guimarães 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação de solo para Espaços residenciais no sentido de proceder à legalização das 
construções existentes. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; 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; Património Arqueológico - Zona de Proteção; Espaços agrícolas; Espaços 
residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; 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. 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que as edificações existentes no terreno localizam-se junto a áreas urbanizadas/urbanizáveis, pelo 
que a sua extensão não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
Do terreno sobrante, que não tem nenhuma construção existente, conclui-se manter a condicionante RAN, por se tratar de uma área 
que se mostra conveniente para a produção agrícola, com boa aptidão e que constitui uma mancha significativa.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matér ia em causa. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer parcialmente 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Joaquim Freitas da Silva 
FREGUESIA: Gominhães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter o seu terreno como zona de construção, para construir duas habitações geminadas. 
 
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 – 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 foi 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 territ orial. 
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. 
 
Por esse motivo, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera favorável a pr etensão 
pois não fica garantida a proteção do recurso solo e a valorização e qualidade da diversidade paisagística sendo afetado um sistema 
fundamental para a sustentabilidade local assim como se pronunciaria um ato de dispersão que urge contrariar.  
 
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:  
 



206GOMINHÃES

Fonte: CMG
Escala
0 6015 30 45 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

1:1.143

206
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: 207 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Euroberço - Construções Metálicas Lda. 
FREGUESIA: Briteiros Sto Estevão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende reclassificar parte do seu terreno para permitir o licenciamento de um pavilhão industrial. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Industrial e de Armazenagem; 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; Espaços de atividades económicas 
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. 
 
O terreno contíguo foi já fruto de uma alteração que o dotou com capacidade construtiva permitindo assim uma ampliação muito 
significativa da área industrial. Essa exclusão da Reserva Agrícola Nacional, tendo sido de apreciável dimensão (e perante a 
extensíssima área de atividades económicas existente na envolvente), não admitirá de forma alguma nova alteração sob pena da 
inutilização gradual de todas as manchas agrícolas locais. 
 
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: Narciso de Azevedo Salgado 
FREGUESIA: Ronfe 
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 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 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 não 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. Além disso, a acessibilidade a esta área depende de uma via 
transversal à estrada municipal sem caraterísticas e perfil adequados. 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, que apenas 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Fernandes de Faria 
FREGUESIA: Infantas 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de forma a regularizar construções. 
 
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 de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
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.  
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 ordenamento urbanístico muito condicionado a esses pressupostos.  
 
Face ao exposto, não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo 
argumentação técnica capaz de fundamentar 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: Domingos Manuel Gonçalves de Melo Machado 
FREGUESIA: Airão Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
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 
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. 
Do ponto de vista urbanístico, a pretensão em causa constituiria uma intrusão na RAN e um grave precedente, criando-se uma nova 
frente de construção que tenderia a quebrar a continuidade de áreas agrícolas, pondo em causa os sistemas ecológicos aí presentes. 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

REQUERENTE: Abel Marques de Vasconcelos Cardoso 
FREGUESIA: Gondomar 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a manutenção da classificação do seu terreno como zona de construção de modo a poder regularizar uma si tuação 
clandestina. 
 
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; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
O terreno que se encontra do lado esquerdo da Rua D Afonso Henriques, no sentido Gondomar/Póvoa de Lanhoso encontra-se, na 
sua maioria, classificado como Reserva Agrícola Nacional apesar de deter ainda capacidade construtiva no seu extremo sul. 
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. 
Esta freguesia tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica no sentido contrário a esta zona – situação bem patente pelo 
loteamento levado a cabo pela junta de freguesia no lugar da Cumeeira. Perante isto, 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 retirar capacidade construtiva a áreas efetivamente mais periféricas dos 
acontecimentos urbanísticos e que detêm aptidão agrícola evidente. 
No outro terreno apresentado pelo requerente em confrontação direta com o cemitério da freguesia, a situação é basicamente a mesma 
em termos urbanísticos, sendo que, inclusive, denota ainda maior sensibilidade pelo facto de estar integrada em Espaços florestais de 
proteção e Reserva Ecológica Nacional, uma vez que poderá comprometer a proteção contra a erosão hídrica, a proteção micro-climática 
e a proteção ambiental. 
A condicionante de Reserva Ecológica Nacional, constitui-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 ecossis tema. 
Qualquer operação urbanística nestas áreas constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN (risco de erosão), 
desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local.  
Esta área fica, por isso, sujeita 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 coloca em causa 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: Antónia de Freitas Cardoso 
FREGUESIA: Gominhães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter o seu terreno como zona de construção, para construir uma moradia. 
 
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 I; Espaços agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; 
Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; 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. 
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, não se privilegiando uma elevada densidade habitacional. 
 
Por esse motivo, e por se encontrar excêntrico aos núcleos urbanos consolidados, não se considera favorável a pretensão pois não fica 
garantida a valorização e qualidade da diversidade paisagística onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos sendo 
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: Rodrigo Ferreira Mendes 
FREGUESIA: Vermil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando a perda da capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção 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 do Norte (DRAP-N), 
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícol a, 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 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 freguesias rurais onde as áreas de 
salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a control ar 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. 
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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REQUERENTE: António Manuel Palha de Mesquita e Sousa e outros 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente possui para o local um processo de loteamento em curso, nº1348/10, cuja área de cedência para equipamento se 
encontra em negociação com a Câmara Municipal pelo que pretende a reposição da capacidade construtiva.  
 
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 – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Zonas inundáveis; SIDVA; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Zonas inundáveis; SIDVA; 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/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 a uma parte da 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 favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

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

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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REQUERENTE: José da Silva 
FREGUESIA: Gandarela 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o seu terreno seja classificado como zona de construção para, por um lado, legalizar algumas construções 
existentes e por outro, construir novas habitações alegando motivos que tem o número de filhos. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Imóveis ou conjuntos a proteger; Zona de Construção Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável; Zona de 
Equipamento 
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 de uso múltiplo agrícola e 
florestal; Espaços de uso especial 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, 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. Apresenta 
características morfológicas sem aptidão para a construção 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. 
 
Trata-se de uma área de urbanização não programada, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística 
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. O caso em apreço está afastado dos 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. 
Informa-se ainda que se encontra na envolvente de um espaço de valor patrimonial inserido numa unidade de paisagem 
predominantemente rural que se pretende salvaguardar. 
 
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: Olívia das Neves da Silva 
FREGUESIA: Sande S Clemente 
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; 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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; 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 uma eventual regularização das construções existentes, 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 parcial da classificação 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, 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Maria Mendes da Silva e outros 
FREGUESIA: Sande S Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a regularização de construções. 
 
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 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada pelo que a sua ampliação não coloca em causa o 
modelo territorial de desenvolvimento adotado, uma vez que a área confrontante a sul viu igualmente alterada a classificação para 
Espaços de atividades económicas, o que confere uma maior consolidação do conjunto urbano.  
Assim, do ponto de vista urbanístico, não se vê inconveniente na alteração parcial da classificação 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, 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

REQUERENTE: António Moreira de Azevedo 
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; Zona de Parque 
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; Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Linha de 
telecomunicações; Zonas inundáveis; Rede rodoviária local; Rede rodoviária principal 
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estrada nacional; 
Feixe hertziano; Património cultural - Zona de Proteção; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área onde se insere a quase totalidade da pretensão encontra-se classificada desde 1994 como Zona não urbanizável onde, 
excepcionalmente e em situações devidamente justificadas, se poderia viabilizar edificações. Porém, verifica-se que a situação de 
excepcionalidade deu lugar a um uso que subverte, muitas vezes, os princípios desejados para o planeamento do território municipal. 
Assim, e reconhecendo que nesta zona ainda se poderá manter um enquadramento ambiental e paisagístico qualificado, julga-se não ser 
desejável a expansão urbana, pelo que se enquadrou a área objeto da pretensão na categoria Espaços de uso múltiplo agrícola e 
florestal, salvaguardando a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação agrícola e florestal de dimensão 
significativa, 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. 
 
Analisada a questão colocada pelo requerente, verifica-se não existir qualquer argumento sob o ponto de vista urbanístico, mas apenas 
a preocupação em dotar todo o terreno de capacidade construtiva. 
O modelo de desenvolvimento e consolidação dos núcleos urbanos estabeleceu-se tendo como principio a edificação perante vias 
habilitantes e no sentido de acautelar a correta harmonização entre áreas de construção e áreas de salvaguarda ambiental e 
paisagística. 
 
Simultaneamente, 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, por se tratar de 
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
 
De igual modo, uma parte do terreno em causa 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. 
A edificação em 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 obstácu los 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. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respectivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa. 
O pedido contraria, assim, a lógica que presidiu à concepção do PDM, uma vez que implicaria uma inserção em áreas de manifesta 
sensibilidade ecológica, potenciando a introdução de um precedente que poria em causa a unidade rural aí presente, não sendo de se 
considerar favorável a 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: José Custódio Marques Mendes 
FREGUESIA: Sande S Lourenço 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para regularizar uma construção. 
 
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 Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Rede rodoviária local; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Outras estradas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, sem qualquer infraestruturação e 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 . 
 
Relativamente ao exposto pelo requerente, que pretende a legalização de uma ampliação do edifício de habitação e de um anexo de 
apoio, deverá consultar o Regulamento do PDM de forma a verificar se existe enquadramento para a sua situação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Rodrigo Campos Mendes 
FREGUESIA: Ronfe 
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 construções e para a edificação de uma nova 
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; SIDVA; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; SIDVA; 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 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 não 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. Além disso, a área em causa localiza-se a tardoz da frente urbana 
pelo que, a viabilização de espaços para edificação legitimaria uma segunda frente de construção, descontextualizada e sem qualquer 
critério ou preocupações urbanísticas. 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 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: Rui Manuel Saiago Sobral 
FREGUESIA: Sande S Clemente 
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; Zona de Construção 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 I e II; Rede rodoviária local; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; 
Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, sem qualquer infraestruturação e 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 agr ícolas ou florestais. 
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das construções 
com o conteúdo do mesmo.  
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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SANDE (SÃO CLEMENTE)

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

1:2.089
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Ribeiro Silva 
FREGUESIA: Prazins Sto Tirso 
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 regularizar uma construção. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II); 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 – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; 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 Nort e 
(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 inclui 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 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.  
Para além disso, no delineamento do traçado da via proposta de ligação de Silvares ao AvePark e à via do Ave, o espaço em causa 
foi devidamente analisado tendo-se concluído que, sob o ponto de vista topográfico, é tecnicamente mais viável a passagem da mesma 
no local assinalado o que pronuncia um ajuste da classificação do solo ao intradorso da curva, balizando assim a área urbana. 
 
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

1:1.395
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Joaquim Gomes 
FREGUESIA: Sande S Lourenço 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para regularizar construções. 
 
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; 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 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objecto 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 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a def inição 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 áreas por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar boa aptidão.  
 
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 control ar o 
carácter excessivamente disperso das áreas construídas. A pretensão em causa localiza-se numa área praticamente descomprometida em 
termos urbanísticos, não tendo demonstrado ao longo das últimas décadas apetência construtiva, pese embora o zonamento que possuía. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois está em causa a continuidade 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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SANDE (SÃO LOURENÇO)

LONGOS

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

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.690
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Domingos Salvador Fernandes Leite e outros 
FREGUESIA: Briteiros Salvador 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alteração da categoria do solo e pretende a legalização de construções existentes bem como a construção de 
novas habitações. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Espaço Canal da Rede Viária 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 II; SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola 
e florestal; Espaços florestais de proteção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
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 urbanizada s de modo a 
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas. 
 
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.  
 
Perante isto, e verificando-se as extensas áreas de construção propostas em Plano em função do número de habitantes da freguesia, 
importa acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado conter a capacidade 
construtiva a áreas efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos. 
A zona em apreço localiza-se num dos pontos mais altos da freguesia com difíceis acessos e uma estruturação pouco consequente sob 
o ponto de vista urbanístico, adivinhando-se o aprofundamento dos problemas já existentes com a expansão pretendida. 
 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Luís Marques Ribeiro 
FREGUESIA: Sande S Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno para a construção de habitações.  
 
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 – Rede rodoviária local; Áreas de edificação dispersa; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Estrada municipal 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno 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 correta a sua inclusão em área urbana uma vez que 
a expansão pretendida iria constituir-se como um factor de dispersão que urge contrariar. 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Fábrica de Serração de Silva e Mendes, 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 
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; Linha de telecomunicações; Espaços agrícolas; Espaços de uso 
especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – 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 sudoeste, 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, Estrutura Ecológica Municipal, Nível I 
 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Berta Maria de Sá Esteves 
FREGUESIA: Gondomar 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a manutenção da classificação do seu terreno como zona de construção de modo a poder regularizar uma si tuação 
clandestina. 
 
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 múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A freguesia de Gondomar é um caso especial e paradigmático de uma nova forma de olhar o território e o seu ordenamento. Estando 
desde 1994 disponibilizado uma extensíssima área de construção numa encosta exposta a norte, de declives acentuados e acessibilidades 
muito complexas, verifica-se que esta área não se tornou apetecível aos anseios da freguesia, que por seu lado desenvolveu um 
grande projeto de crescimento urbanístico do denominado loteamento da Cumeeira. Entretanto, restou uma urbanização difusa e de forte 
impacto visual e paisagístico que agora e neste novo Plano se procurará estancar e reabilitar. 
 
Perante este novo cenário, naturalmente surgirão situações como o agora apresentado que deverão submeter-se a apreciações caso a 
caso e de acordo com o regulamento do novo 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: Horácio de Jesus Marinho Lobo 
FREGUESIA: Ronfe 
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; 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 
 

 
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 territ orial. 
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 não 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. Além disso, a área em causa localiza-se a tardoz da frente urbana 
pelo que, a viabilização de espaços para edificação legitimaria uma segunda frente de construção, descontextualizada e sem qualquer 
critério ou preocupações urbanísticas. 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 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: Esmeralda da Silva Oliveira 
FREGUESIA: Ronfe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para permitir a ampliação da construção existente e a edificação de 
um anexo. 
 
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 I; Espaços agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
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 entan to, em 
função da reclamação apresentada e pela verificação de alguma consolidação urbanística, julga-se ser possível uma nova classificação da 
categoria de solo sem alteração das referidas caraterísticas rurais. Neste sentido, propõe-se uma alteração da classificação para Espaços 
de edificação dispersa. 
 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Têxteis Leper Lda. 
FREGUESIA: Gondar 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja aumentada a profundidade dos Espaços de atividades económicas do terreno assinalado A, referindo que 
no mesmo pretende ampliar as suas instalações no sentido de corresponder ao crescimento económico da sua empresa. Sugere ainda 
que na continuidade da mancha seja igualmente alterada a classificação da área B. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Industrial e de Armazenagem 
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; SIDVA; Espaços agrícolas; Espaços de atividades económicas 
Carta de Condicionantes – Infraestrutura de transporte de energia; Linhas de muita alta tensão; Reserva Agrícola Nacional; SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, constata-se que a mesma constitui uma perturbação da unidade da Reserva Agrícola Nacional, assim como da 
configuração urbanística envolvente. No entanto, por se tratar de uma indústria existente há muitos anos que é importante par a a 
economia local e dado o facto de situações semelhantes serem recorrentes neste território, julga-se ser viável a inclusão da área em 
causa em Espaços de atividades económicas, permitindo o desenvolvimento das atividades já instaladas.  
 
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 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: Mendes de Macedo & Macedo Lda 
FREGUESIA: Briteiros Salvador 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da categoria do solo de forma a regularizar a sua empresa (carpintaria). 
 
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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; SIDVA; Espaços agrícolas; Espaços 
de uso especial 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O requerente apresenta uma argumentação apoiada em dados que justificam o interesse da sua empresa para a economia local 
(apoiada numa declaração da junta de freguesia). Analisada a pretensão, constata-se que a mesma não constitui uma perturbação 
significativa na unidade da Reserva Agrícola Nacional, assim como na configuração urbanística envolvente. Para além disso, dado o fato 
de situações semelhantes serem recorrentes no território concelhio, julga-se ser viável a inclusão da área em causa em Espaços de 
atividades económicas, permitindo o desenvolvimento das atividades já instaladas.  
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. 
 
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 favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de atividades económicas, Estrutura Ecológica Municipal, Nível I 
 
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN), Carta da estrutura ecológica municipal 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: J. Correia e Filhos Lda 
FREGUESIA: Brito 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para o desenvolvimento de uma atividade económica. 
 
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; Rede rodoviária principal; SIDVA; Espaços 
agrícolas; Espaços residenciais; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Estrada regional; Zonas inundáveis; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica 
Nacional; SIDVA; 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão (designada pela letra A na participação) 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, representatividade, naturalidade, diversidade e 
vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A edificação em áreas ameaçadas pelas cheias contribuirá para acentuar a 
vulnerabilidade do território à ocorrência de cheias e inundações, contribuindo para uma consequente alteração do regular fun cionamento 
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. 
Simultaneamente, a área em causa 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 mostrar conveniente para a produção agrícola e 
por apresentar elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa. 
 
Face ao exposto, 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. 
 

 
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 Miguel da Silva Antunes 
FREGUESIA: Barco 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno para obter capacidade construtiva.  
 
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 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional tendo resultado de um processo de redelimitação, 
proposto pela Câmara e validada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), tendo como orientação 
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, 
respeitando as 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 e conveniente para a produção agrícola constituindo-se, 
simultaneamente, como uma mancha que se encontra na periferia das manchas já classificadas como RAN ficando, por isso, sujeita ao 
respectivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Na área envolvente, por força das dinâmicas industriais bem vincadas, foi expandida de forma muito a capacidade de construção , pelo 
que se demonstra fundamental equilibrar essas áreas com espaços que, ancestralmente, sempre foram devotados às práticas agrícolas e 
rurais.  
 
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:  
 



233BARCO

BRITEIROS (SANTO ESTÊVÃO)

20
40

00

20
40

00

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

1:1.623

233
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: 234 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Maria Leite Almeida 
FREGUESIA: S Faustino 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a análise da proposta para o terreno assinalado em planta de localização. 
 
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 Não Condicionada; 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 
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 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. 
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.  
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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



234SÃO FAUSTINO

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

1:1.982

234
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: 235 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria Helena Guimarães Fernandes 
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 - 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; Zonas inundáveis; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas 
inundáveis 
 

 
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.  
Simultaneamente, o terreno em causa encontra-se parcialmente 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 edificação em 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. 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. 
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, 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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1:3.408
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: João da Costa Pinto 
FREGUESIA: Aldão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende legalizar mais do que um fogo existente no local tendo apresentado já um projeto para esse efeito.  
 
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; Zonas inundáveis; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; 
Espaços residenciais; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Outras estradas; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
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. 
 
Considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram 
parcialmente urbanos.  
Trata-se de uma área de urbanização não programada, 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. 
Este terreno sempre se inseriu em áreas agrícolas e ecológicas mais vastas, sem aptidão construtiva por questões que se prendem com 
a sensibilidade do local, com a existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. 
Distante de espaços com dinâmica urbana não se justifica, de forma alguma, a sua alteração que apenas atenderia a uma situaçã o 
particular e pontual, sem benefício algum para o interesse coletivo. 
 
As questões relacionadas com obras ou edifícios não licenciados terão que se compatibilizar com a nova matéria regulamentar que 
tentou, dentro dos preceitos legais e orientações das tutelas, acautelar ao máximo este tipo de situações. 
 
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 do Rosário Salgado 
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; Espaços residenciais 
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 por se tratar de uma área enquadrada num conjunto habitacional de carácter agrícola que, 
genericamente, conserva a estrutura e as características morfológicas originais 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 Aglomerados rurais, de forma a ser 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António José Ferreira 
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 Espaços de atividades económicas alegando a existência de uma indústria. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço está classificado como Espaço residencial, inserido numa mancha urbana que se pretende manter com cariz 
residencial, próximo de um aglomerado urbano do Município de Vizela. 
Entretanto informa-se o requerente que o regulamento do PDM prevê a compatibilidade das construções existentes com o zonamento em 
causa. Salvaguarda-se contudo medidas regulamentares específicas para as atividades económicas naquela categoria de solo. 
 
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: Joaquim Peixoto 
FREGUESIA: Nespereira 
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, referindo a existência de 
licenciamentos aprovados nas parcelas contíguas, solicitando a colmatação da área de construção.    
 
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 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – 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 Espaços agrícolas e 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. 
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 (Zonas de infiltração máxima e Áreas 
ameaçadas pelas cheias), 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 acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
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.  
A edificação neste sistema acentua 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. 
 
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. 
 
Atendendo a que o requerente refere processos de licenciamento em terrenos contíguos, 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. 
 
Neste contexto não é possível proceder à alteração pretendida. 
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DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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



239

NESPEREIRA

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

1:2.260

239
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: 240 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Francisco Oliveira da Silva 
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 zona de construção uma vez que este foi adquirido com 
base na carta classificada que referia a frente como construção. No entanto, aquando da entrada de um processo de loteamento 
verificou-se que este, na Carta de Condicionantes, estava classificado como Reserva Agrícola Nacional. Consultados os técnicos do PDM 
foi indicado que deveria o requerente aguardar a revisão do PDM para resolver a situação. 
 
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 
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. 
 
Insere-se o terreno numa área agrícola mais vasta, que se pretende salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou 
integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes. 
 
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:  
 



240

SELHO (SÃO JORGE)

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

1:1.724

240
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: 241 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Morais de Sousa 
FREGUESIA: Nespereira 
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, referindo que o mesmo está na 
continuação de uma zona de construção, tem disponibilidade de acesso público e existência de inf raestruturas.    
 
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 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e 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. 
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, que constitui uma mancha significativa, estabelecendo ligação entre outras 
manchas de RAN. 
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 ri sco 
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater. 
 
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.  
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a 
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. Distante de espaços com din âmica 
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. 
 
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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Limite de concelho
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Participação
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Miguel Assis Lima Ribeiro Barbosa 
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 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. 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. 
 
A área 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 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: João Daniel Ribeiro Dias 
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 – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
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 por se tratar de uma área enquadrada num conjunto habitacional de carácter agrícola que, 
genericamente, conserva a estrutura e as características morfológicas originais 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 Aglomerados rurais, de forma a ser 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António da Silva Fernandes 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do solo por forma a permitir a atividade comercial ou residencial, uma vez que se 
encontra apoiado na EN 201, na continuidade de uma zona de construção, sem qualquer aptidão agrícola e que possui todas as 
condições para a atividade comercial. 
 
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 I; Rede rodoviária principal; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Estrada nacional; 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. 
 
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 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: LABORTEMÁTICO - Imobiliária Lda 
FREGUESIA: Moreira de Cónegos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do terreno para zona de construção alegando que o mesmo não possui aptidão agrí cola e 
florestal. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (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; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de 
produção; Espaços florestais de proteção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
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. 
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. 
 
Trata-se de uma área de urbanização não programada, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística 
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. 
Esta freguesia tem demonstrado nos últimos anos 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 retirar capacidade construtiva a áreas efetivamente ma is periféricas 
dos acontecimentos urbanísticos e que detêm aptidão agrícola evidente. 
 
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: Ilídio José Abreu Couto 
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. Refere trata r-se de 
uma área consolidada, na continuidade de zonas de construção, face a uma rua habilitante.  
 
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 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; 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. 
 
Insere-se o terreno numa área agrícola mais vasta, que se pretende salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou 
integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes. 
 
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:  
 



246

SELHO (SÃO JORGE)

-20000

-20000

19
60

00

19
60

00

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

1:2.170

246
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: 247 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Maria Pinheiro Mendes 
FREGUESIA: Candoso Santiago 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente possui uma habitação que pretende ampliar, no entanto julga que a classe de solo em que está inserida não permite 
essa ampliação, pelo que solicita a alteração da categoria do solo. 
 
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 e II; Espaços agrícolas; Espaços verdes de utilização coletiva 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Prevê-se em Regulamento do PDM, em artigo referente a Precedências, que as edificações construídas em situação legal que 
manifestem desconformidade com as disposições do presente plano, podem ser objeto de ampliação desde que cumpridas algumas 
condicionantes e as servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 
 
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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REQUERENTE: Luís Magalhães Ferreira 
FREGUESIA: Conde 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja aumentada a zona de construção alegando que os terrenos têm mais profundidade. 
 
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 
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; Rede rodoviária local; Espaços 
agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Outras estradas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a situação não se verifica o exposto pelo requerente uma vez que a delimitação da zona de construção incluiu as 
construções e espaços adjacentes, pelo que não se considera alterar a referida delimitação. 
 
Informa-se ainda que parte da mancha assinalada foi alvo de uma exclusão de uma parcela maior da Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), que se constituía como restrição 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 restante terreno se manter em solo rural por 
apresentar características morfológicas sem aptidão para a construção e a sua manutenção, no seu estado atual, revela-se importante no 
equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere, sendo condicionada a 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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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.818
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Cláudia de Jesus Ribeiro Lopes 
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. 
 
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 e II; 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 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, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A ocorrência em causa referente a áreas de 
máxima infiltração será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização. 
Simultaneamente, a área em causa 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 mostrar 
conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita aos respectivos regimes jurídicos e dependentes 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, com a 
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. 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 benef ício 
algum para o interesse coletivo. 
 
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: Manuel Mendes da Silva 
FREGUESIA: Selho S Jorge 
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 terreno assinalado, uma vez que no local existe um alvará de loteamento em 
vigor desde 1990 (nº19/90).  
 
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 I e II; Espaços agrícolas; Espaços florestais de proteção; Zonas 
inundáveis 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um alvará de loteamento, esclarece-se que os mesmos 
constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM. 
 
O terreno em apreço 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 flores tais. 
 
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 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. 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
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 Fernandes Novais 
FREGUESIA: Nespereira 
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, referindo que o mesmo está 
apoiado num arruamento municipal, trata-se de uma situação de colmatação, fica inserido num grande aglomerado e está totalmente 
infraestruturado.    
 
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 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
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 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. 
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, que constitui uma mancha significativa, estabelecendo ligação entre outras 
manchas de RAN. 
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. 
 
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. 
 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Francisco Alves Lopes 
FREGUESIA: Candoso Santiago 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente, proprietário de um terreno sem aptidão agrícola ou florestal, apoiado num caminho com todas as infraestruturas e boa 
exposição solar, pretende a alteração da classificação do solo para construção. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
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; Património Arqueológico - Zona de Proteção; Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal; Espaços residenciais 
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. 
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.  
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a 
existência de linhas de água importantes para o equilíbrio do ecossistema.  
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 florestais, existentes a uma cota mais elevada, ou seja, a 
pretensão contraria um dos objetivos estratégicos no Plano. 
 
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:  
 



252

CANDOSO (SANTIAGO)

POLVOREIRA

19
40

00

19
40

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

1:1.457

252
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: 253 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: LABORTEMÁTICO - Imobiliária Lda 
FREGUESIA: Moreira de Cónegos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o terreno seja classificado como zona de construção referindo a existência de um processo nº1236/10. 
 
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 – SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – SIDVA 
 

 
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 alterar parcialmente da mancha proposta de modo a permitir a edificação e a estruturação da malha 
urbana existente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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:  
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Nuno Filipe de Freitas Castro 
FREGUESIA: Ponte 
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 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; Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local; Áreas de 
edificação dispersa; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão; Outras estradas; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O requerente delimita uma parcela que inclui uma construção, pelo que se depreende existir um lapso na demarcação do terreno 
objecto da pretensão. 
Assim, considerando que a área em causa se localiza junto ao entroncamento (gaveto), verificamos que se encontra 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. 
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 área sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local e com a 
existência de várias linhas de alta e muito alta tensão, o que torna desaconselhável para a habitação (de acordo com alguns estudos 
realizados sobre riscos para a saúde pública da exposição continuada aos campos electromagnéticos).  
 
Além disso, a área contígua à pretensão encontra-se classificada como Espaços de edificação dispersa, onde a área mínima de parcela 
corresponde aos 1000 m2, com 30m de frente para via habilitante, pelo que, a ser considerada uma alteração, o caso em apreço não 
se enquadraria nos preceitos regulamentares para esta categoria de solo. 
 
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:  
 



254

PONTE

Fonte: CMG
Escala
0 102,5 5 7,5 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

1:1.061

254
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: 255 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Francisca da Conceição Dias Pereira 
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 alegando que cedeu uma parcela ao domínio público com a 
promessa da alteração da restante para zona de construção.  
 
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 e II; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Outras estradas; 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, 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, estabe lece ligação entre outras 
manchas de RAN de grande dimensão. 
Parte do terreno 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, 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. 
 
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. 
No que diz respeito à cedência mencionada pelo requerente, e perante o anteriormente exposto, julga-se não existirem argumentos 
técnicos que permitam a alteração pretendida, 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 Dias Pereira 
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 alegando que cedeu uma parcela ao domínio público com a 
promessa da alteração da restante para zona de construção.  
 
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 e II; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Outras estradas; 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 outr as 
manchas de RAN de grande dimensão. 
 
Parte do terreno 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 agost o, 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. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
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. 
No que diz respeito à cedência mencionada pelo requerente, e perante o anteriormente exposto, julga-se não existirem argumentos 
técnicos que permitam a alteração pretendida, 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: Francisco Oliveira da Silva 
FREGUESIA: Conde 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do terreno assinalado de forma a poder construir uma habitação. Refere que o 
terreno se localiza num espaço de colmatação entre duas construções e tem frente para um arruamento pavimentado. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Industrial e de Armazenagem 
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 
 
O terreno em apreço, já anteriormente classificado como zona não urbanizável, sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por 
questões que se prendem com a sensibilidade do local, onde se pretende a reformulação ambiental e/ou integração paisagística 
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes. 
 
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).  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Pereira Lima 
FREGUESIA: Briteiros Sto Estevão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do seu terreno para Espaços residenciais. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento -  Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Construção Industrial e de Armazenagem 
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 e III; Espaços de atividades económicas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Foi proposta nesta revisão de PDM, uma alteração do zonamento no terreno do requerente dada uma aparente dinâmica de crescimento 
industrial na zona em questão. Verificando-se que o requerente demonstra vontade, não em colaborar com essa dinâmica, mas 
acautelar o futuro familiar, e uma vez que daqui não decorre de nenhum prejuízo sob o ponto de vista do ordenamento local, ju lga-se 
ser passível de aceitação para Espaço residencial o terreno em apreço. 
Contudo, informa-se que qualquer projeto de loteamento do terreno em questão terá que salvaguardar, além da regulamentação em 
vigor, as continuidades e lógicas urbanísticas que esta Câmara venha a sugerir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Maria Fernanda Novais 
FREGUESIA: Nespereira 
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, referindo que o mesmo está na 
continuação de uma zona de construção, tem disponibilidade de acesso público e existência de infraestruturas.    
 
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; Rede rodoviária local; 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. 
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, sem qualquer infraestruturação e 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. Dis tante 
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. 
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 valo res ambientais e 
paisagísticos, 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 das 
freguesias rurais, 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: Francisco José Pereira Sampaio 
FREGUESIA: Ronfe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para obter capacidade construtiva. 
 
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; 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 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 territ orial. 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por 
apresentar elevada aptidão.  
Simultaneamente, 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, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade 
de resiliência) do ecossistema. A edificação em 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 da 
corrente. Além disso, a ocorrência em causa referente a áreas de máxima infilt ração 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 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 não 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, 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: Investiguima - Imobiliária e Construtora, S.A. 
FREGUESIA: Infantas 
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 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 
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 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.  
 
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: Perfeito Olhar - Imobiliária, Lda 
FREGUESIA: Tabuadelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente informa a existência de um loteamento aprovado numa categoria de solo afeto ao espaço rural. 
 
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 II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço, anteriormente classificado como zona de construção, localiza-se inserido numa área onde se pretende a 
salvaguarda ambiental, fundamental para a sustentabilidade comum. A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio 
ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo de condicionar qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas 
potencialidades florestais. 
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. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo de operação de loteamento aprovado, 
esclarece-se que os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no 
Regulamento do PDM. 
 
Por estas razões, pretende-se a manutenção do terreno na categoria de Espaços florestais de produção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: Representante Legal da Sociedade Carfeti Confecção Infantil, Lda. 
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 construir duas habitações para os seus filhos.   
 
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 – Rede rodoviária principal; SIDVA; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Estrada nacional; Reserva Agrícola Nacional; SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, 
encontrando-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. 
 
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que faz parte da continuidade de 
uma mancha agrícola mais vasta e 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 sustentabilid ade 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Lemos Rocha 
FREGUESIA: Sande Vila Nova 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
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 Construção de 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; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão 
 

 
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. 
 
A parcela em causa fez parte de uma área de expansão urbana, planeada num contexto de crescimento muito distinto do atual, não se 
tendo verificado qualquer interesse no âmbito da dinâmica local dos últimos 20 anos. Além disso, previa-se uma via estruturante de 
ligação deste local com a zona industrial localizada a nordeste que por estratégia de contenção urbanística é suprimida. 
Acresce ainda o facto da parcela se localizar atrás da frente urbanizada pelo que, a viabilização de espaços para edificação originaria 
uma segunda frente de construção, situação que contraria o modelo urbano definido para o território do concelho. 
 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Silva 
FREGUESIA: Brito 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano alegando perda de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de 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; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços florestais de 
produção 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
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. 
Simultaneamente, a área objeto da pretensão encontra-se parcialmente 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, 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 s istema em causa. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Do ponto de vista urbanístico, o terreno 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Manuel Lemos Gomes 
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 está dotado de todas as 
infraestruturas necessárias, é contíguo a uma zona de construção consolidada e se encontra na proxim idade de vários equipamentos bem 
como está praticamente no centro da freguesia. 
 
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 
 

 
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. 
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. 
 
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.  
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, numa 
área agrícola mais vasta associada a uma importante unidade paisagística, que se pretende salvaguardar e valoriza r com a reformulação 
ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes. 
 
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: José Mendes Mota 
FREGUESIA: Leitões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
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) 
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; Espaços de uso múltiplo agrícola e 
florestal 
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 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 encontram áreas de solo urbano ainda não urbanizado disponíveis para construção, pelo que a 
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar. Informa-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 se r taxados 
de forma a não ser apetecível a sua manutenção/estagnação sem construção. 
Acresce ainda que a alteração da categoria de solo proposta no âmbito da revisão do PDM, decorreu da necessidade em manter a 
interligação e continuidade entre os sistemas ecológicos aí presentes e que com a edificação l inear e extensa anteriormente constante no 
PDM seria posto em causa. Deste modo, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: Guilherme Marques de Carvalho 
FREGUESIA: Ronfe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para 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 II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área em causa (anteriormente classificada como RAN) localiza-se a tardoz da frente urbana, em pleno interior de quarteirão 
(fundamental para a descompressão urbanística do local) 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. Para além disso, 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Adão da Silva Freitas 
FREGUESIA: Ponte 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para regularizar uma construção. 
 
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; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; 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.  
Simultaneamente, uma parte da área em causa foi objecto de exclusão da REN, encontrando-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 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 impermeabil ização com o 
preenchimento da malha urbana. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respectivos 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. Distante 
de espaços com dinâmica urbana não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não 
existindo qualquer argumentação técnica capaz de fundamentar, perante as tutelas, 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:  
 



269

PONTE

20
00

00

20
00

00

Fonte: CMG
Escala
0 102,5 5 7,5 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

1:1.155

269
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: 270 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria de Belém Salgado Sousa 
FREGUESIA: Candoso Santiago 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente possui um alvará de licença nº639/10 para uma construção a norte do terreno e um processo de loteamento em curso 
na zona sul classificada em atual PDM como Espaços residenciais. Pretende que seja alterada a classificação da totalidade do seu 
terreno para Espaços residenciais de forma a concluir os procedimentos em curso sem qualquer entrave. 
 
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 – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Património Arqueológico - Zona de Proteção; 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. 
 
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 florestais, existentes a uma cota mais elevada, ou seja , a 
pretensão contraria um dos objetivos estratégicos no Plano. 
 
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: Jorge Filipe Macedo Marques 
FREGUESIA: Prazins Sta Eufémia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Infraestruturas 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano, bem como uma alteração ao traçado de uma via proposta. 
 
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 I e II; Rede rodoviária local prevista; Espaços agrícolas; Espaços 
residenciais; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão localizada mais a norte, 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 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, no que respeita à parcela de terreno respeitante à edificação existente, julgamos ser de alterar a sua classificação para 
Espaços residenciais, rematando assim a área urbana em que se insere. 
 
Relativamente ao terreno anteriormente classificado como Zona não urbanizável, atendendo a que o requerente reclama a manutenção 
dos direitos subjacentes a um projeto aprovado, esclarece-se que os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados 
no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM. 
No que concerne ao traçado da via, informa-se o requerente que, em sede de PDM, todos o traçados são demonstrativos de intenções 
e frutos de um modelo que pretende aproximar as vias planeadas de áreas já urbanizadas evitando assim o surgimento de novas 
frentes urbanas que poderão, de uma forma desmesurada e artificial, aumentar a carga urbana sobre o território. Trata-se, portanto de 
traçados “corográficos” que em desenvolvimento de projeto deverão ser reequacionados e adaptados às condições específicas de cada 
local. 
Face ao exposto, julgamos ser de alterar parcialmente a referida classificação para Espaços residenciais, não sendo de considerar a 
restante 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 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Construções Leonardo & Carvalho 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do seu terreno para zona de construção dominante, alegando a existência de um estudo 
de urbanização em negociação com a autarquia, nunca formalizada.  
 
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; Espaços agrícolas 
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 e Pescas 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. 
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 boa aptidão (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 dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Do ponto de vista urbanístico, considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ser ajustadas às necessidades/perspectivas 
de crescimento apoiadas num bom exemplo de ordenamento territorial, contrariando desta forma a dispersão territorial e a 
descaracterização da paisagem. Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a 
sensibilidade do local, inserido numa unidade agrícola mais vasta, que importa salvaguardar e valorizar. 
 
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. 
 
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: Maria da Luz Oliveira Fernandes 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que as construções existentes se insiram em zona de construção para que seja permitida a regularização de 
forma a resolver partilhas.  
 
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; Espaços agrícolas; Espaços centrais 
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 e Pescas 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. 
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 boa aptidão (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 dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Do ponto de vista urbanístico, considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional, e ajustadas às 
necessidades/perspectivas de crescimento apoiadas num bom exemplo de ordenamento territorial, contrariando desta forma a dispersão 
territorial e a descaracterização da paisagem. Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se 
prendem com a sensibilidade do local, inserido numa unidade agrícola mais vasta, que importa salvaguardar e valorizar , 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 Leite de Almeida 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do solo de forma a viabilizar a pretensão de urbanizar.  
 
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 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
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 
 
Analisada a pretensão e os pressupostos evocados, verifica-se que a alteração da classificação do solo para construção vai de encontro 
ao modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral, não pondo em causa a nuclearização das 
áreas urbanizadas. 
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: Luís Filipe de Oliveira Fernandes 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que as construções existentes se insiram em zona de construção para que seja permitida a regularização de 
forma a resolver partilhas.  
 
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; Espaços agrícolas; Espaços centrais 
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 e Pescas 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. 
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 boa aptidão (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 dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Do ponto de vista urbanístico, considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional, e ajustadas às 
necessidades/perspectivas de crescimento apoiadas num bom exemplo de ordenamento territorial, contrariando desta forma a dispersão 
territorial e a descaracterização da paisagem. Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se 
prendem com a sensibilidade do local, inserido numa unidade agrícola mais vasta, que importa salvaguardar e valorizar , 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: Maria Manuela Oliveira Fernandes 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que as construções existentes se insiram em zona de construção para que seja permitida a regularização de 
forma a resolver partilhas.  
 
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; Espaços agrícolas; Espaços centrais 
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 e Pescas 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. 
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 boa aptidão (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 dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Do ponto de vista urbanístico, considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional, e ajustadas às 
necessidades/perspectivas de crescimento apoiadas num bom exemplo de ordenamento territorial, contrariando desta forma a dispersão 
territorial e a descaracterização da paisagem. Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se 
prendem com a sensibilidade do local, inserido numa unidade agrícola mais vasta, que importa salvaguardar e valorizar , 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: José António Oliveira Fernandes 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que as construções existentes se insiram em zona de construção para que seja permitida a regularização de 
forma a resolver partilhas.  
 
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; Espaços agrícolas; Espaços centrais 
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 e Pescas 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. 
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 boa aptidão (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 dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Do ponto de vista urbanístico, considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional, e ajustadas às 
necessidades/perspectivas de crescimento apoiadas num bom exemplo de ordenamento territorial, contrariando desta forma a dispersão 
territorial e a descaracterização da paisagem. Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se 
prendem com a sensibilidade do local, inserido numa unidade agrícola mais vasta, que importa salvaguardar e valorizar , 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: Maria de Fátima Correia de Campos 
FREGUESIA: Brito 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo com o objetivo de instalar um empreendimento turístico. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Central (Tipo I); Zona de Construção de Dominante (Tipo 
II); Área sujeita a P.U. 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional; Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; SIDVA; Espaços 
agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de proteção; Espaços centrais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; SIDVA 
 

 
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 tratar 
de uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
Simultaneamente, a área objeto 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 sensibil idade 
ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade 
(capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa. 
A área em causa encontra-se ainda enquadrada em Espaços florestais de proteção, onde deve ser salvaguardada 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. 
Conforme é declarado pela requerente, este terreno detém uma caracterização rural, de potencial agrícola evidente e de enquad ramento 
paisagístico notório. O programa que para ele perspectiva, de caráter turístico, não é incompatível com as categorias de solo aí 
presentes que, no fundo, asseguram precisamente tudo aquilo que é relatado pela requerente – a manutenção de um espaço de 
características raras no nosso concelho. Importa referir ainda a existência de uma faixa de construção enquadrada na categoria de solo 
Espaços centrais. 
Relativamente ao terreno classificado como Espaços de atividades económicas (outro dos vetores de desenvolvimento do concelho), este 
mereceu muita ponderação em sede de revisão do PDM devido ao facto de se constituir, por um lado, como uma área de expansão 
das áreas industriais de grande importância aí localizadas e, por outro, pelo facto de se perspetivar a implantação de uma central de 
cogeração e reciclagem de resíduos têxteis, com uma componente ambiental muito forte e devidamente assessorada por estudos 
pareceres técnicos das entidades competentes. 
Concluindo, julga-se estarmos perante uma situação de compatibilidade entre o PDM e os interesses em causa. 
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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: Junta de Freguesia de Mesão Frio 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A Junta de Freguesia vem reclamar a classificação de um equipamento desportivo como Espaços de uso especial bem como a 
manutenção dos terrenos contíguos ao cemitério para um eventual alargamento. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I); Zona de Equipamento 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços florestais de produção; Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Mesão Frio, 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. 
 
Analisada a pretensão julga-se manter a classificação do campo de futebol como Espaços residenciais uma vez que a mesma é 
compatível com a execução de equipamentos.  
 
No que concerne à área de ampliação do cemitério, esta é compatível com a classificação de solo existente na envolvente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Maria Celestina Oliveira Machado 
FREGUESIA: Lordelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do solo rural para urbano para os terrenos assinalados.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); 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 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão (terreno A) 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). 
Trata-se de uma área de urbanização 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. 
 
A área objeto da pretensão (terreno B) 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 Agricul tura 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 outr as 
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. 
 
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: Junta de Freguesia de Silvares 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A junta de freguesia pretende que o espaço destinado ao Parque de Lazer de Ardão venha a ser requalificado para melhor usufruto da 
freguesia e do concelho.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Parque 
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; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Silvares, 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. 
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 área objeto da pretensão encontra-se ainda 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. Estas áreas ficam, por isso, sujeitas aos respetivos regimes jurídicos e dependente da 
tutela com competência na matéria em causa. 
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade da pretensão com 
o mesmo, uma vez que nos Espaços agrícolas é admitida a construção de Equipamentos de interesse público, construções para uso 
turístico, estruturas de apoio ao recreio e lazer e projectos de valorização ambiental, sem prejuízo do seu bom enquadramento 
urbanístico e correcta integração paisagística. De igual modo, na Reserva Ecológica Municipal e Reserva Agrícola Nacional são permitidas 
ações consideradas compatíveis nomeadamente no que respeita ao tema de Recreio e Lazer, nos Espaços verdes equipados de 
utilização coletiva.   
 
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     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Junta de Freguesia de Silvares 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A junta de freguesia vem expor que a área de atividades económicas junto do nó da autoestrada deveria ser uma área qualificada 
compatibilizando o urbano e o rural propondo uma expansão e edificação qualificada.  
 
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 – Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local prevista; Espaços de atividades económicas; UOPG 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Silvares, 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. 
 
Informa-se que para o local está prevista uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG nº2), cujo programa operacional 
se encontra descrito no Regulamento do PDM, e a área de intervenção e características intrínsecas exigem um tratamento mais 
detalhado, assegurando um desenvolvimento harmonioso, promovendo a qualificação do espaço urbano através de soluções de conjunto 
equilibradas. 
 
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     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Junta de Freguesia de Silvares 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A junta de freguesia, preocupada com a tranquilidade dos habitantes na freguesia, vem manifestar a sua oposição ao trabalho 
desenvolvido do Plano, uma vez que deveria estar configurado o parque de lazer de Ardão, prevista uma área de construção de custos 
reduzidos, reapreciadas as infraestruturas e previstos equipamentos que atraiam investimentos para a freguesia.   
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Industrial e de Armazenagem 
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; Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local; Espaços de atividades 
económicas; Espaços de atividades económicas; UOPG 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Linhas de muita alta tensão; Outras estradas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Silvares, 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. 
 
Informa-se, que os aspetos mencionados, enquadráveis no âmbito do PDM, estão materializados na proposta da revisão efetuada, 
prevendo-se que os mesmos venham a ser desenvolvidos, posteriormente através de estudos urbanísticos e/ou projetos mais detalhados.  
 
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     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Abílio da Silva Bernardino 
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 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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
As áreas objeto da pretensão encontram-se classificadas 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. 
 
Trata-se de áreas excêntricas 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: Abílio Lima de Freitas 
FREGUESIA: Briteiros Sta Leocádia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do seu terreno.  
 
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; 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. 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. 
 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir o referido terreno nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra 
conveniente para a produção agrícola pela sua elevada aptidão, pretendendo-se garantir a proteção do recurso solo e a valorização e 
qualidade da diversidade paisagística. 
 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José da Silva Freitas 
FREGUESIA: Souto S. Salvador 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo para a zona de construção residencial, referindo a existência de um acordo não 
oficializado. 
 
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; 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 
 
Parte do terreno objeto da participação confrontante com a via de acesso, foi alvo de alteração da classificação de Solo Rural – 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) para a expansão do Solo Urbano – Espaços Residenciais, de forma a consolidar um dos principais 
aglomerados da freguesia.  
 
A alteração da restante área, conforme solicitado, traduzir-se-ia numa expansão desmesurada do núcleo atualmente existente, com 
evidentes prejuízos para a unidade dos solos agrícolas, contrariando assim a contenção da expansão das áreas urbanizáveis.  
 
Esta área 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.  
 
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: Grupo Desportivo de São Faustino 
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 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 Não 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 
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 
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 f unções 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 produção, a pretensão de incluir o terreno em zona onde se permite a 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. 
 
Informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das intenções com o 
mesmo, uma vez que na categoria de Espaços florestais de produção é admitida a construção de equipamentos de interesse público e 
estruturas de apoio ao recreio e lazer, sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e correta integração paisagística. De igual 
modo, no regime jurídico da Reserva Ecológica Municipal são permitidas ações consideradas compatíveis com a pretensão, nomeadamente 
no que respeita ao tema de Recreio e Lazer, nos Espaços verdes equipados de utilização coletiva.   
 
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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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 288 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Freguesia da Nespereira 
FREGUESIA: Nespereira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A Junta de Freguesia pretende que seja alterada a classificação do solo proposta para o terreno assinalado, referindo que a zona foi 
cedida na sequência do alvará de loteamento nº38/96 com o objetivo de serem aí instalados equipamentos de utilização coletiva.    
 
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 I; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Nespereira, 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. 
 
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. 
 
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. 
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 deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das construções 
com o mesmo, uma vez que nos Espaços florestais de produção é admitida a construção de Equipamentos de interesse público, 
construções para uso turístico, estruturas de apoio ao recreio e lazer e projectos de valorização ambiental, sem prejuízo do seu bom 
enquadramento urbanístico e correcta integração paisagística. De igual modo, na Reserva Ecológica Municipal são permitidas ações 
consideradas compatíveis nomeadamente no que respeita ao tema de Recreio e Lazer, nos Espaços verdes equipados de utilização 
coletiva.   
 
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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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Junta de Freguesia de Souto Sta Maria 
FREGUESIA: Souto Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
Acesso ao centro cívico da freguesia. 
Proposta de uma rua de ligação entre a Rua do Vaqueiro e a Rua dos Outeiros. 
Alargamento da Rua Padre Gomes Pereira. 
Questões ambientais. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Sem classificação 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Sem classificação 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia, 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. No entanto os assuntos 
abordados na exposição efetuada, pela sua escala e pontualidade, não se refletem diretamente na Revisão do PDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 290 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: ZETA Imobiliária, S.A. 
FREGUESIA: Barco 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno para obter capacidade construtiva.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (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; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; 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. 
Simultaneamente, a área objecto 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 est rutura 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 ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afectada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o 
preenchimento da malha urbana, podendo constituir uma acção lesiva para o território constituindo um factor de intrusão para a 
integridade da unidade da REN. 
Do processo de revisão do PDM, resultou uma exclusão da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional de parte do 
terreno em causa, por se encontrar comprometido pelo referido loteamento e com o objectivo de qualif icar o aglomerado urbano 
existente. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respectivos regimes jurídicos e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa. 
Entretanto, e analisado o loteamento aprovado, verifica-se que o mesmo é constitutivo de direitos que o atual PDM não porá em 
causa. Neste sentido, a alteração pretendida em pouco ou nada intervêm na legitimidade do ato e dos eventuais direitos adquir idos. 
Por esse motivo, não se considera favorável a pretensão. 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
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REGISTO: 291 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Felismina da Silva 
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 uma habitação. 
 
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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais; 
Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Ecológica Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
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 e remate deste aglomerado. 
Assim, do ponto de vista urbanístico, não se vê inconveniente na alteração parcial da classificação do solo para Espaços residenciais 
face à recente estruturação do local. 
 
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, 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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REGISTO: 292 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Macedo Ribeiro 
FREGUESIA: Souto S. Salvador 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do terreno de forma a ser possível edificar uma habitação unifamiliar. 
 
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 e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; 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 
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 no sistema em 
causa. 
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/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.  
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, dado que a mesma contraria a estratégia urbanística que 
se pretende instituir no território. 
 
 

 
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: Isabel Maria Laranjeiro Fernandes 
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 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 
 
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 Nort e 
(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. 
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: Brígida Rodrigues Vieira 
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 - 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; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
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 (sobretudo a norte) 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. 
 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Joaquim Alves Pereira 
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 alinhando com o 
terreno contíguo a poente, uma vez que para o local existe um estudo de conjunto para a edificação de pavilhões industriais, aceite 
pelos técnicos da Câmara.  
 
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 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços florestais de proteção; Espaços de atividades económicas; 
Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando maioritariamente 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 privilegiando-se, 
para estas áreas, a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos. 
 
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. 
 
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. 
 
Assim sendo, e reconhecendo nós que a esta zona ainda se poderá conferir, ou manter, o seu caráter de enquadramento ambiental  
qualificado, bem como a salvaguarda à linha de água existente, julga-se não ser desejável qualquer outra instalação industrial que não 
cumpra os princípios do novo Plano. 
 
Mais se informa que o terreno já se insere parcialmente em Espaços de atividades económicas que, do ponto de vista urbanístico e 
estratégico, se propôs ampliar/expandir esta área industrial na continuidade da zona já existente, com vista ao desenvolvimento industrial 
de atividades económicas existentes, ajustada/dimensionada a uma perspetiva de construção/consolidação futura, 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 Gomes Ferreira da Graça 
FREGUESIA: Briteiros Sto Estevão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do seu terreno para 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 – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços florestais de proteção; Espaços de 
atividades económicas; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
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: Manuel 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 para regularização construções existentes. 
 
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; Rede rodoviária local; Áreas de edificação dispersa; Espaços 
agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica 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. Assim, a área em causa encontra-se 
parcialmente integrada numa área 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. Por estes motivos, 
pretende-se homogeneizar o grau de urbanização promovendo a melhoria das condições de salubridade, a integração paisagística e 
ambiental. 
A restante área 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. 
 
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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Armando Alves Pereira 
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 procedeu a ampliação sem licença de uma 
habitação com alvará nº139/09. A atual classificação não permite a legalização das obras efetuadas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Imóveis e 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 – Estrutura ecológica municipal - Nível II; 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. 
 
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. 
 
Mais se informa que, de acordo com o Regulamento do PDM, no artigo referente às Precedências, se prevê que as edificações 
construídas em situação legal que manifestem desconformidade com as disposições do presente deste PDM, podem ser objeto de 
ampliação desde cumpridas algumas condicionantes e as restrições de utilidade pública, não garantindo no entanto, a regularização da 
situação que o requerente refere, uma vez 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: Fernando Pereira de Abreu 
FREGUESIA: Guardizela 
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 – Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – 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 pretend ido 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: Maria Eugénia Lick Fold Araújo Laranjeiro 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do solo do seu terreno para a prevista nos terrenos contíguos onde é permitida a 
construção. Considerando a sua topografia, localização, infraestruturação e acessibilidade, este reúne todas as condições para ser 
urbanizado. 
 
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; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços agrícolas; Espaços 
residenciais 
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão; 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 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 def inição 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. 
 
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 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.  
 
Este terreno, inserido numa área agrícola mais vasta, que importa preservar e valorizar nunca possuiu aptidão construtiva por questões 
que se prendem com a sensibilidade do local, com a existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio 
do ecossistema, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística.  
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:  
 



300

PONTE

FERMENTÕES

-16000

-16000

Fonte: CMG
Escala
0 205 1015 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

1:3.637

300
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


	part__201.pdf
	part__202.pdf
	part__203.pdf
	part__204.pdf
	part__205.pdf
	part__206.pdf
	part__207.pdf
	part__208.pdf
	part__209.pdf
	part__210.pdf
	part__211.pdf
	part__211a.pdf
	part__212.pdf
	part__212a.pdf
	part__213.pdf
	part__214.pdf
	part__215.pdf
	part__215a.pdf
	part__216.pdf
	part__217.pdf
	part__218.pdf
	part__219.pdf
	part__220.pdf
	part__221.pdf
	part__222.pdf
	part__223.pdf
	part__224.pdf
	part__225.pdf
	part__226.pdf
	part__227.pdf
	part__228.pdf
	part__229.pdf
	part__230.pdf
	part__231.pdf
	part__232.pdf
	part__233.pdf
	part__234.pdf
	part__235.pdf
	part__236.pdf
	part__237.pdf
	part__238.pdf
	part__239.pdf
	part__240.pdf
	part__241.pdf
	part__242.pdf
	part__243.pdf
	part__244.pdf
	part__245.pdf
	part__246.pdf
	part__247.pdf
	part__248.pdf
	part__249.pdf
	part__250.pdf
	part__251.pdf
	part__252.pdf
	part__253.pdf
	part__254.pdf
	part__255.pdf
	part__256.pdf
	part__257.pdf
	part__258.pdf
	part__259.pdf
	part__260.pdf
	part__261.pdf
	part__262.pdf
	part__263.pdf
	part__264.pdf
	part__265.pdf
	part__266.pdf
	part__267.pdf
	part__268.pdf
	part__269.pdf
	part__270.pdf
	part__271.pdf
	part__271a.pdf
	part__272.pdf
	part__273.pdf
	part__274.pdf
	part__275.pdf
	part__276.pdf
	part__277.pdf
	part__278.pdf
	part__279.pdf
	part__279a.pdf
	part__280.pdf
	part__280a.pdf
	part__281.pdf
	part__282.pdf
	part__283.pdf
	part__284.pdf
	part__284a.pdf
	part__285.pdf
	part__286.pdf
	part__287.pdf
	part__288.pdf
	part__289.pdf
	part__290.pdf
	part__291.pdf
	part__292.pdf
	part__293.pdf
	part__294.pdf
	part__295.pdf
	part__296.pdf
	part__297.pdf
	part__298.pdf
	part__299.pdf
	part__300.pdf

