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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Macedo Ribeiro 
FREGUESIA: Atães 
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 permitir a construção de uma habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; 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 – Espaços florestais de proteção; Rede rodoviária local; Estrutura Ecológica Municipal - Nível I 
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 funções pr esentes 
no sistema em causa. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Estando enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos 
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de 
dimensão significativa. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verif icou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa encontra-se 
distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado e insere-se numa unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende 
sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas 
potencialidades.  
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, 
perante a tutela, a pretensão.  
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Panpierrota - Gestão de Investimentos, S.A. 
FREGUESIA: Candoso Santiago 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Compromissos/Protocolos/Acordos 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente alega a existência de um acordo de cedência com a Câmara Municipal de Guimarães em permuta de capacidade 
construtiva nos terrenos assinalados e a permuta da parcela onde se insere a Pista de Atletismo, Piscinas Municipais e parque de 
estacionamento. Sendo que um dos terrenos se encontra na Veiga de Creixomil (junto ao armazém de bebidas) e o outro junto ao 
Colégio Nª Srª da Conceição, classificado como Espaços de uso especial, pretende a alteração destas classificações 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; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno junto ao armazém de bebidas encontra-se classificado como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
A área objeto da pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, 
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, 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. 
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 e REN, ficando por isso sujeita às disposições da 
legislação vigente. 
A referida delimitação foi sujeita a análise e parecer da CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e 
da ARH-N – Administração das Regiões Hidrográficas do Norte, pretendendo-se estabelecer um regime de proteção aos solos com risco 
de inundação, com o objetivo de controlar os danos produzidos pelas inundações. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas aos respetivos regimes jurídicos e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local assim como se pronunciaria um ato de dispersão que urge contrariar. 
 
No que se refere ao terreno classificado como Espaços de uso especial (junto ao Colégio Nª Srª da Conceição), consideramos manter 
a classificação, de acordo com o solo contíguo. 
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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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REQUERENTE: Casimiro Marinho Mota Teixeira 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do terreno para solo urbano, referindo que para o local efetuou um pedido de informação 
prévia, processo nº210/10, o qual não mereceu deferimento.    
 
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 III; Espaços verdes de enquadramento 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Os Espaços verdes de enquadramento em que se insere o terreno identificado, correspondem a espaços envolventes a infraestruturas 
rodoviárias e ferroviárias que, pelo seu caráter residual, contribuem para o enquadramento e valorização paisagística do local. 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental se baseiam em 
lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do sistema, revelando-se importante a manutenção destas 
áreas no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que 
afete o seu enquadramento, admitindo-se apenas as intervenções e as atividades que não descaracterizem e alterem o seu valor 
paisagístico e ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Maria da Conceição Marques Mendes 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que no seu terreno seja retirada a classificação de Reserva Agrícola Nacional a fim de reabilitar e ampliar as 
casas existentes para melhores condições de habitabilidade e tornar o local mais qualificado, promovendo o desenvolvimento da freguesia 
e da cidade. 
 
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; SIDVA; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – SIDVA; 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, cuja delimitação foi proposta pela Câmara e 
validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultando de um processo de redelimitação, tendo como 
orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio da continuidade e 
representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área foi 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. 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a 
produção agrícola, com boa aptidão e que constitui uma mancha significativa.  
 
O terreno em apreço encontra-se igualmente classificado 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 acordo com 
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) 
do ecossistema. 
 
Esta área, já anteriormente classificada como zona não urbanizável, localiza-se numa segunda frente, sem acessibilidade franca, ou seja, 
numa parcela posterior a uma área de construção, não apresentando desta forma aptidão construtiva. 
Prevê-se em Regulamento do PDM a reabilitação e a ampliação de construções existentes, mediante algumas condicionantes e desde 
que respeitando 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: Maria do Céu Marques Ribeiro 
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; Área de Proteção de Águas Termais 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – 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 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, repre sentatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respectivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa. 
 
Face ao exposto, e pela pretensão se encontrar desenquadrada de qualquer núcleo urbano, não se considera conceder parecer favorável 
à pretensão. 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: José Pereira dos Santos Pinto 
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 a zona foi alvo de 
um estudo urbanístico e que a proposta do Plano não traduz as intenções do referido estudo.    
 
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 I e II; Rede rodoviária local prevista; Espaços agrícolas; Espaços 
residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A implantação da via proposta encontra-se efetuada esquematicamente à escala representada não constituindo, nesta fase, um traçado 
definitivo e/ou projeto de arquitetura concluído, pelo que poderá aquando da realização do projeto de execução sofrer alteraç ões e 
ajustes do seu traçado, quer devido à topografia, cadastro ou preexistências.  
Informa-se ainda o requerente que, de acordo com o regulamento do PDM no que respeita ao traçado de vias previstas, admitir-se-á 
a alteração eventual de traçados propostos, caso seja alvo de concordância formal de todos os proprietários dos terrenos envolvidos. 
Após o respetivo projecto aprovado, caso não se verifique a concretização do traçado consagrado na Planta de Ordenamento, apl ica-se 
as disposições regulamentares inerentes à classificação de solo que os terrenos abrangidos pelo mesmo traçado verificam. 
 
No entanto, e perante a argumentação do requerente, admite-se proceder-se a um ajustamento pontual no traçado da via prevista e 
pontualmente na classificação da categoria de solo, de modo a poder a encontrar enquadramento para implantação de uma construção, 
uma vez que não é contrariado o modelo territorial preconizado por este PDM. 
 
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:  
 



306NESPEREIRA

-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

1:3.587

306
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: 307 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Terraplanagens Falcão Lda 
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 Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Linhas de Alta Tensão 60 KV 
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 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 ambienta is 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. 
 
A ser aceite o pretendido, dada a configuração e localização específica do terreno, ir-se-ia criar um desalinhamento volumétrico com as 
construções dominantes de âmbito industrial, contribuindo assim para o desordenamento urbanístico local. 
 
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.  
 
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: Sónia Raquel Neves Oliveira Mota 
FREGUESIA: Sande Vila Nova 
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; Linhas de Alta Tensão 60 KV 
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 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se mostrar 
conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Face ao exposto, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera favorável a pretensão 
pois não fica garantida a proteção do recurso solo e a valorização e qualidade da diversidade paisagística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Júlia Oliveira Mota Pinto 
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 para Espaços urbanos de baixa 
densidade criando assim condições para uma urbanização ficando a seu cargo os custos de infraestruturação. Refere ainda que a 
alteração iria beneficiar a ligação direta com a zona de Sezim e Mascotelos.     
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local; SIDVA; Espaços 
florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Outras estradas; SIDVA; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço possui uma frente de construção, face ao arruamento público, Rua da Cachada, classificada como Espaços 
residenciais estando a restante parcela classificada como Espaços florestais de produção.  
A parcela inserida em Espaços florestais de produção localiza-se atrás 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. 
Sem qualquer infraestruturação, estes espaços apresentam 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. Insere-se o terreno numa área florestal mais 
vasta associada a importantes sistemas ecológicos que se pretendem salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou 
integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. 
 
Simultaneamente e parcialmente, 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. 
A pretensão da extensão da classificação como solo urbano, 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 impermeabiliza ção do 
solo, anulando as funções presentes no sistema em causa. O forte declive com pendentes muito acentuadas apresenta-se como uma 
condicionante à urbanização, contribuindo ainda para a descaracterização da unidade de paisagem em que se insere. 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local. 
Importa acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado retirar capacidade construtiva 
a áreas onde o risco de erosão é evidente, definidas com base na inclinação do terreno (declives muito acentuados) e no grau de 
erodibilidade do solo. Para além destes fatores, foram também consideradas a aptidão do solo (sem aptidão agrícola) e a capac idade 
e uso atual dos terrenos.  
São áreas que, devido às suas características do solo e subsolo, declive e dimensão da vertente e outros fatores suscetíveis de serem 
alterados tais como o coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos . 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
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      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Maria de Fátima Oliveira Duarte 
FREGUESIA: Oleiros 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Parte da área objeto da pretensão, classificada como Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, 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. Para além disso, refere-se a um terreno 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 aceitar-se o pretendido, criar-se-ia um precedente urbanístico que poria em causa o modelo e princípios básicos do PDM, com 
repercussões graves para o ordenamento local e para a unidade ecológica aí presente.  
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: Maria Natália Oliveira Pinto 
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 para Espaços residenciais para a 
construção de uma moradia unifamiliar. 
 
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 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. 
 
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. Considera-se que as ampliações às 
áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram parcialmente urbanos. 
 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam 
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilid ade do 
sistema. No presente caso, a unidade da RAN e a distância a núcleos urbanos consolidados não permite aceitar o pretendido sob risco 
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: José Salgado da Costa 
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 para área residencial, referindo que o mesmo é um 
loteamento de habitações unifamiliares (alvará de loteamento nº182/95).  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Construção Industrial e de Armazenagem 
Carta de Condicionantes - Linhas de Alta Tesão 60KV 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível III; Infraestrutura de transporte de energia; 
Espaços de atividades económicas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Linha de alta tensão; Linhas de muita alta tensão 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em causa insere-se numa área mais vasta destinada a atividades económicas como industrial, armazenagem, logística, 
comércio e serviços entre outros pelo que a existência de uma habitação no local não poderá pôr em causa o zonamento previsto para 
o local. Mais se informa que o Regulamento do PDM prevê, em situações de contiguidade a conjuntos habitacionais e de colmataç ão 
funcional, a construção, a ampliação e a regularização de edificação destinada à função residencial. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
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CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Dionísio Cardoso Ribeiro 
FREGUESIA: Souto Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
 
O terreno em apreço encontra-se igualmente 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 cr itérios 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 impermeab ilização com o 
preenchimento da malha urbana e não acautela a proteção da linha de água existente, podendo constituir uma ação lesiva para o 
território constituindo um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependente das tutelas 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 protecção do recurso solo e a valorização e qualidade da diversidade paisagística.  
 
 
 
 

 
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: Fernando Salgado Ferreira 
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 para o desenvolvimento de uma área industrial. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Linhas de Alta Tensão 60KV 
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; 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 
 
A área em causa encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional. 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 ambient al 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. 
Simultaneamente, a área em causa encontra-se enquadrada em Espaços florestais de produção, pelo que não se adequa aos interesses 
em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão 
significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros 
materiais vegetais e orgânicos. 
Sob o ponto de vista urbanístico verifica-se que a parcela em causa se localiza numa área distante de qualquer núcleo urbanizado, 
constituindo como uma intrusão descontextualizada e desadequada a um planeamento que pretende aglomerar as várias atividades 
humanas no respeito pelos valores naturais e paisagísticos do território. 
A aceitar-se a pretensão, constituir-se-ia um precedente muito grave em que a iniciativa privada claramente procederia a atos de 
intervenção no território sem outro tipo de motivações que não fosse meramente de natureza individual , sem vantagens para o interesse 
coletivo e a harmonização que se pretende entre as atividade humanas e o meio físico. 
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: Maria Helena Neves Correia 
FREGUESIA: Creixomil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja estudado o terreno assinalado e avaliar o excesso de rigor ambiental considerado na zona. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Parque; Zona de Salvaguarda Estrita; Imóveis ou Conjuntos a Proteger 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; 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 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. 
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. 
 
A área objeto da pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
No caso em apreço, e mencionando o requerente a implantação do Laboratório da Paisagem, importa referir que se trata de uma 
reconstrução/reconversão de um espaço existente, onde a implantação do edifício não foi alterada, apenas foi reconvertido para um uso 
diferente do inicial resultando de uma situação particular e pontual, com benefício para o interesse coletivo. Equipamento de grande 
importância, inserido numa Candidatura a fundos europeus, com uma função bem definida e integrada na Veiga de Creixomil, afigura-se 
como um elemento transversal a toda a cidade e região, influenciando, assumindo-se parte integrante, complementando outros projetos e 
ações pensadas para a cidade e região. 
 
Face ao exposto, considera-se que a classificação do terreno em apreço se adequa às condicionantes aí presentes, uma vez que estão 
em causa componentes naturais e culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes (agrícolas e ecológicos). 
A manutenção desta função específica, contribui para a conservação da unidade ecológica onde se insere e deve ser valorizada de 
forma a permitir uma melhor identidade do local. 
A pretensão, de alterar essa classificação, inviabilizaria a manutenção da continuidade ecológica entre os sistemas presentes e o 
funcionamento entre eles, pondo em causa as opções estratégicas do plano que visam garantir a sustentabilidade ambiental e 
paisagística do território concelhio. 
 
 
 
 



REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
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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: Avelinio da Costa e Silva 
FREGUESIA: Sande S Lourenço 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Freguesia de Serzedelo 
FREGUESIA: Serzedelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A junta de freguesia pretende que seja alterada a classificação dos terrenos da Rua Fonte da Sesta referindo que no mesmo já 
existem várias construções, ter infraestruturação e ser uma área onde os proprietários manifestam vontade em construir. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local; 
Áreas de edificação dispersa; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Linhas de muita alta tensão 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Serzedelo, 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, verifica-se que a Rua Fonte da Sesta possui um conjunto habitacional, excêntrico aos aglomerados urbanos e de 
grau de urbanização variável e heterogéneo. 
 
O conjunto de terrenos assinalados 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 parcialmente favorável à pretensão, uma vez que apenas o núcleo habitacional existente 
se enquadra na referida alteração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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:  
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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REQUERENTE: Freguesia de Vila Fria 
FREGUESIA: Calvos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente identifica um limite administrativo que considera correto, entre as freguesias de Calvos e Gémeos.  
 
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 
 
De acordo com o nº3, do artigo 3º, do Decreto Regulamentar nº 10/2009, de 29 de Maio, a cartografia a utilizar nos instrumentos 
de gestão territorial para os limites administrativos é a que consta da edição mais recente da Carta Administrativa Oficial de Portugal 
(CAOP), publicada pelo Instituto Geográfico Português, disponível à data da deliberação que determina a elaboração, revisão ou 
alteração do plano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Carlos Silva Castro 
FREGUESIA: Castelões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração de solo classificado como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional e evoca a 
construção de uma habitação existente, de forma a ajudar à manutenção do terreno. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
A 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. 
 
A pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
O sistema em causa (risco de erosão) constitui fator de intrusão para a integridade da unidade da REN pois a pretensão localiza-se 
numa zona interiorizada do próprio sistema, desvirtuando o carácter ecológico do local. 
Possibilita ainda 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, 
não ficando garantida a proteção do recurso solo e a valorização e qualidade da diversidade paisagística. 
A pretensão não acautela a protecção das linhas de água existentes, podendo constituir uma ação lesiva para o território. 
 
Face ao exposto, verificando-se que a parcela em apreço se encontra distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado ou em 
consolidação, sem qualquer acessibilidade habilitante percetível e outras infraestruturas de apoio, 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 Jordão Rodrigues Guimarães 
FREGUESIA: Candoso Santiago 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a manutenção do seu terreno como zona de construção uma vez que se trata de uma zona de colmatação de 
área habitacional e industrial.   
 
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; 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 
 

 
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) e teve como orientação estratégica a definição de 
manchas de boa aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e 
ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão 
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho). 
 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta parcela nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra 
conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa.  
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambien tal 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 acei tar o pretendido sob risco 
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater. 
 
Insere-se o terreno numa área agrícola e ecológica mais vasta que se pretende salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental 
e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Jordão Rodrigues Guimarães 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a manutenção da frente de construção existente em anterior PDM, uma vez que se encontra na colmatação de 
áreas de construção e servido por uma via infraestruturada.    
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – 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. 
 
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. Por esse motivo, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera favorável a 
pretensão pois não fica garantida a proteção do recurso solo, a valorização e a qualidade da diversidade paisagística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 da Silva Fernandes 
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 para Espaços residenciais alegando 
que não possui área suficiente para edificar em Espaços urbanos de baixa densidade. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III); Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de produção; SIDVA 
Carta de Condicionantes – SIDVA; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A edificação prevista na categoria de solo, Espaços urbanos de baixa densidade, deverá possuir uma área mínima de 1.500m² e frente 
mínima de 20m confrontante com via pública habilitante ou área mínima de 1.000m² e frente mínima de 30m confrontante com via 
pública habilitante.  
 
Uma vez que o requerente alega que o seu terreno possui uma área de 1103m² e, pela delimitação apresentada, apresenta uma frente 
superior à mínima exigida, informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade 
das construções com o mesmo.  
 
Face ao exposto, 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: Lago e Costa, Investimentos Imobiliários SA 
FREGUESIA: Abação 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para obter capacidade construtiva. 
 
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 I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se 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 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. 
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: Lago e Costa, Investimentos Imobiliários SA 
FREGUESIA: Abação 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para obter capacidade construtiva. 
 
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 I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se 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 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. 
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: Manuel Fernando Martins Oliveira 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter o seu terreno como zona de construção uma vez que este se encontra rodeado de construções e para o 
local está em curso um processo de licenciamento. Refere ainda que não se coaduna com a vegetação do local a zona de risco 
elevado de incêndio. 
 
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 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno com aptidão agrícola e florestal, cuja manutenção se revela 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 ecológicas. 
 
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 local . O forte 
declive com pendente a norte apresenta-se como uma condicionante à urbanização, contribuindo ainda para a descaracterização da 
unidade de paisagem em que se insere. Importa também acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que 
nos parece apropriado retirar capacidade construtiva a áreas efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos. 
 
Trata-se de uma área onde se pretende a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das 
áreas urbanizadas pré-existentes. As construções aí presentes não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma 
vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem. 
 
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. 
 
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: Maria Manuela de Almeida Salgado 
FREGUESIA: Azurém 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja retirada a classificação de Estrutura Ecológica Municipal, nível II do seu terreno uma vez que o mesmo 
possui uma área reduzida por urbanizar. 
 
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 florestais de proteção; Espaços centrais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Relativamente ao solicitado, não se considera alterar a classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, uma vez que estão em 
causa componentes naturais e culturais relevantes e pelas suas características não obrigam à imposição de um regime não edificável. A 
manutenção desta função específica, contribui para a conservação da unidade ecológica onde se insere e deve ser valorizada de forma 
a permitir uma melhor identidade do local. 
 
O caso em apreço apresenta uma densidade arbórea relativamente densa com espécies interessantes cuja proteção deverá ser 
acautelada e as alterações a serem feitas não deverão colocar em risco bens a salvaguardar (naturais, culturais, paisagísticos, 
arquitectónicos, etc.). 
 
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:  
 



326AZURÉM

-13000

-13000

Fonte: CMG
Escala
0 7017,5 35 52,5 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

1:1.345

326
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: 327 
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REQUERENTE: Hipogest Imobiliária e Turismo, S. A. 
FREGUESIA: Creixomil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Infraestruturas 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A sociedade proprietária dos terrenos em apreço pretende apresentar o projeto de viabilização que envolve um grande investime nto pelo 
que a realização de uma via rápida que limitará fisicamente a Veiga de Creixomil inviabilizará a referida pretensão. 
 
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 – Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível II e III; Gasoduto; Infraestrutura de transporte de 
combustíveis; Rede rodoviária local; Espaços de atividades económicas 
Carta de Condicionantes – Conduta adutora; Estrada municipal 
 

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Pedro Miguel Clavel do Carmo Martins da Costa 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da atual proposta do PDM no sentido de reduzir a área classificada como Reserva Agrícola Nacional 
por contraponto a uma urbanização qualificada da área mais central da freguesia, apresentando para o efeito o esboço de uma proposta 
para o local. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona não urbanizável; Zona de Equipamento; Imóveis ou Conjuntos a Proteger; 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 – Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Linha de 
telecomunicações; Zonas inundáveis; Rede rodoviária principal; SIDVA; Espaços agrícolas; Espaços de uso especial; Espaços res idenciais 
Carta de Condicionantes – Conduta adutora; Estrada nacional; Feixe hertziano; Gasoduto; SIDVA; Reserva Agrícola Nacional; Reserva 
Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontrava-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 classificação como Reserva Agrícola Nacional abrange agora a totalidade do terreno e a sua delimitação foi proposta pela Câmara e 
validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), na qual 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. 
No terreno em causa, na parcela junto ao Rio Selho, existe ainda mais uma condicionante legal, Reserva Ecológica Nacional, que se 
mantém, constituindo-se como restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de 
Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes das tutelas 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 cont rolar 
as extensas áreas de construção propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia, importa salvaguardar 
áreas que detêm aptidão agrícola evidente, proteção da paisagem e dos recursos naturais existentes. 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, uma vez que o terreno em causa se insere numa área agrícola mais vasta que importa 
salvaguardar e valorizar, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Richard Christian Markert 
FREGUESIA: Longos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Regulamento 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração parcial da classificação do terreno para a construção de habitações. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; 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 I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
 
O terreno em causa encontra-se igualmente 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 território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa. 
 
Não obstante o que ficou dito, o regulamento do PDM prevê para os Espaços Agrícolas e desde que devidamente autorizados pelas 
tutelas em causa, a reconstrução e ampliação de edifícios existentes, não se exigindo área mínima de parcela e sejam cumpridos os 
índices previstos para esta categoria. Para além disso, a altura da fachada deverá salvaguardar a articulação volumétrica com as 
construções existentes.  
 
Face ao exposto, e tendo em conta a participação do requerente, considera-se que a pretensão se poderá coadunar 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: Cristóvão Fernando Macedo Lima 
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 
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 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 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. 
Do ponto de vista urbanístico, a parcela em causa não apresenta confrontação com via habilitante, refere-se a um terreno isolado com 
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 potencialidade s 
agrícolas. 
Relativamente à proposta de extensão de um aglomerado de características rurais no sentido de a incluir numa vasta área urbana (com 
os manifestos prejuízos para o equilíbrio e harmonização territoriais) temos a afirmar ser contraditório tendo em conta o his torial do local 
e as características do solo aí presentes. Esta ideia apoia-se e reforça-se pelo carácter periférico da área em causa, pelas 
características rurais da freguesia e pela demonstração de que as dinâmicas dos últimos anos se localizam junto à área da igr eja e dos 
principias equipamentos da freguesia. 
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, 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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REQUERENTE: Junta de Freguesia de Castelões 
FREGUESIA: Castelões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A Junta de Freguesia pretende evitar a desertificação da aldeia garantindo áreas disponíveis de construção. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Castelões, que demonstra a sua preocupação com os seus habitantes tendo 
estruturado uma participação que nos parece construtiva no sentido de acautelar o crescimento harmonioso da freguesia. 
 
O modelo territorial de ordenamento/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. Acrescenta-se que se encontra em formulação a nova Lei 
de Solos que, eventualmente, disponibilizará terrenos com aptidão construtiva ao mercado de aquisição, uma vez que estes irão ser 
taxados de forma a não ser apetecível a sua manutenção/estagnação sem construção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: José de Castro Cruz 
FREGUESIA: Castelões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração de solo classificado como Reserva Agrícola Nacional para solo urbano com capacidade construtiva de 
habitação/habitações. 
O requerente evoca uma frente superior a 30 metros, junto à estrada nacional 205 e a dimensão do agregado familiar: 8 filhos. De 
igual modo considera que o local desertificará se não detiver 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 – Zona terrestre proteção; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
  

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A 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 do Norte (DRAP-N), 
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que 
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões 
urbanísticas daquele contexto territorial. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por esse motivo, e pela parcela em apreço se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado ou em consolidação, 
não se considera favorável a pretensão pois não fica garantida a proteção do recurso solo e a valorização e qualidade da diversidade 
paisagística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

1:1.481
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José de Castro Cruz 
FREGUESIA: Castelões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração de solo classificado como Reserva Agrícola Nacional para solo urbano com capacidade construtiva de 
habitação/habitações. 
O requerente evoca uma frente superior a 30 metros, junto à estrada nacional 205 e a dimensão do agregado familiar: 8 filhos. De 
igual modo considera que o local desertificará se não detiver 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; Reserva Ecológica Nacional; Zona terrestre proteção 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A 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 do Norte (DRAP-N), 
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que 
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões 
urbanísticas daquele contexto territorial. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por esse motivo, e pela parcela em apreço se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado ou em consolidação, 
não se considera favorável a pretensão pois não fica garantida a proteção do recurso solo e a valorização e qualidade da diversidade 
paisagística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

1:1.340
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Luís Fernando Abreu Leite Pereira 
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 terreno assinalado de Espaços florestais de produção para Espaços de atividades 
económicas.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local; Espaços florestais de produção; Espaços de 
atividades económicas 
Carta de Condicionantes – Outras estradas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando maioritariamente enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez 
que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa privilegiando-se, 
para estas áreas, a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos. 
 
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. 
 
Assim sendo, e reconhecendo nós que a esta zona ainda se poderá conferir, ou manter, o seu caráter de enquadramento ambiental 
qualificado, 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
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Fortunato O. Frederico & C., Lda. 
FREGUESIA: Pencelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes; Infraestruturas 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que a classificação do seu terreno seja enquadrado em Espaços de atividades económicas, alegando ter um 
pedido de informação prévia favorável (processo nº 1221/11) para a ampliação das suas instalações. Pretende ainda que seja retirada 
a condicionante da via correspondente ao espaço canal do IC5, uma vez que esta se encontra já executada noutro local.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona não 
Urbanizável; Zona de Construção Industrial e de Armazenagem; Espaço Canal da Rede Viária Nacional 
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; Rede rodoviária local prevista; Espaços de uso múltiplo agrícola 
e florestal; Espaços de atividades económicas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Considerando que o requerente pretende ampliar a unidade industrial existente, implementada e consolidada com grande número de 
negócio e empregabilidade para o concelho, na área posterior do terreno, onde possui um pedido de informação prévia favorável, 
considerou-se conjuntamente com outros terrenos envolventes (também com viabilidades aprovadas) alterar a classificação para Espaços 
de atividades económicas. 
 
A implantação da via proposta se encontra efetuada esquematicamente à escala representada não constituindo, nesta fase, um traçado 
definitivo e/ou projeto de arquitetura concluído, pelo que poderá aquando da realização do projeto de execução sofrer alter ações e 
ajustes do seu traçado, quer devido à topografia, cadastro ou preexistências.  
Informa-se ainda o requerente que, de acordo com o regulamento do PDM no que respeita ao traçado de vias previstas, admitir-se-á 
a alteração eventual de traçados propostos, caso seja alvo de concordância formal de todos os proprietários dos terrenos envolvidos. 
Após o respetivo projeto aprovado, caso não se verifique a concretização do traçado consagrado na Planta de Ordenamento, apli ca-se 
as disposições regulamentares inerentes à classificação de solo que os terrenos abrangidos pelo mesmo traçado verificam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de atividades económicas, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Maria do Céu R. M. Chaves 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a capacidade construtiva do seu terreno uma vez que após partilhas foram criadas expetativas para a 
construção própria para alguns herdeiros. Pretende por isso que o terreno em causa seja classificado como Espaços de baixa densidade 
na frente com a via pública e localizada entre duas construções uma vez que o terreno não possui características agrícolas. 
 
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 I; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis 
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, 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).  
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. 
 
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 acordo com 
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) 
do ecossistema. 
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o 
preenchimento da malha urbana. 
Insere-se o terreno numa área agrícola e ecológica mais vasta associada a uma importante linha de água, que se pretende 
salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística, pelo que 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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1:1.883

336
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: 337 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Luís Caldas & Coutinho, Lda. 
FREGUESIA: Pencelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação prevista no terreno a norte das atuais instalações da empresa, de Espaços florestais 
de produção para Espaços de atividades económicas, para eventual futura ampliação.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Industrial e de Armazenagem; Zona Não Urbanizável; 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 I e II; 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 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. 
 
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. 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, e 
compreendendo as questões levantadas na participação, lembramos que na proximidade se encontra uma grande área de solo urbano 
destinado a atividades económicas ainda não urbanizado, e disponível para construção, pelo que a ampliação dessas áreas iria fomentar 
agressão da paisagem e dos recursos naturais. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental pa ra a 
sustentabilidade local. 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Lino Fernando Dias Teixeira de Carvalho 
FREGUESIA: Pencelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a capacidade construtiva atualmente existente no seu terreno (Espaços residenciais), uma vez o mesmo 
confronta com áreas de construção prevendo desta forma a construção de habitações para os herdeiros. 
 
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; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes 
espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos. 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. 
Do ponto de vista urbanístico, considera-se que as ampliações às áreas urbanas consolidadas 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 preservando áreas mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos e que detêm aptidão 
florestal evidente.  
 
Na categoria do solo de Espaços de edificação dispersa, contígua a sul, e onde se reconhece as construções preexistentes, pretende-
se privilegiar ações que visem a valorização urbanística e ambiental, a recuperação de construções existentes e sua integração na 
paisagem, com qualificação do espaço verde envolvente. 
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:  
 



338
PENCELO

SELHO (SÃO LOURENÇO)

Fonte: CMG
Escala
0 102,557,5 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

1:2.227

338
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: 339 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Agostinho Domingos Gomes 
FREGUESIA: Gondar 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja aumentada ligeiramente a profundidade da zona de construção em 5m para a implantação dos lotes 
apresentados. 
 
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; Gasoduto; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Espaços 
agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A proposta do requerente induz na criação de um aumento da profundidade da frente de construção, em relação ao arruamento 
principal, o que contraria um dos objetivos estratégicos no Plano. 
 
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 Alves 
FREGUESIA: Briteiros Sta Leocádia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno para solo urbano.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável 
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; 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 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 respectivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a 
produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa. De igual modo, estabelece ligação entre outras 
manchas de RAN e ainda onde existiu investimento público. 
 
Sob o ponto de vista urbanístico, e apesar da argumentação apresentada pelo requerente, considera-se que a extensão da frente 
construtiva em solo da RAN, não só se apresenta negativa para o potencial agrícola local, como prolonga uma frente que se constitui 
como uma barreira visual, transformando esta área da estrada nacional num extenso corredor “emparedado” com manifestos prejuízos 
para aglomeração e nuclearização que se pretende atingir nas freguesias periurbanas 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:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Ana Maria Oliveira da Silva 
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 para Espaços de atividades económicas, referindo que no 
mesmo se encontra instalado o estaleiro da sua empresa e que a classificação existente inviabiliza a sua pretensão.  
 
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 – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, constata-se que a mesma não constitui uma perturbação significativa da unidade ecológica em que se insere, 
assim como da configuração urbanística envolvente. Por se tratar de uma situação em que está um causa o desenvolvimento de uma 
atividade económica importante para a economia local e uma vez que não são subvertidos os princípios inerentes ao PDM que procuram 
essencialmente a nuclearização de áreas urbanizadas, julga-se ser viável a inclusão da área em causa em Espaços urbanos de baixa 
densidade de modo a enquadrar o desenvolvimento da atividade mencionada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: José António Assunção Penafort Campos 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a manutenção da capacidade construtiva existente em anterior PDM, uma vez que os solos não possuem 
qualquer benefício agrícola ou florestal e se pretende a sua rentabilização com construção para fazer o enca ixe financeiro necessário à 
recuperação da Quinta de Senães.    
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada parcialmente 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. 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 área objeto da pretensão encontra-se parcialmente 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. 
 
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. Por esse motivo, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera favorável a 
pretensão pois não fica garantida a proteção do recurso solo, a valorização e a qualidade da diversidade paisagística. 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam 
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilid ade do 
sistema. No presente caso, a unidade da RAN e a distância a núcleos urbanos consolidados não permite aceitar o pretendido sob risco 
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: José Miguel Rodrigues de Abreu Figueiredo 
FREGUESIA: Candoso S Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo do terreno assinalado para Espaços residenciais, à semelhança do 
anterior PDM, uma vez que este se encontra no centro da freguesia, próximo de equipamentos e contíguo a solo urbano.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; 
Espaços de uso especial 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
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 cond icionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 
 
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como 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).  
 
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. Insere-se o terreno numa área agrícola e ecológica mais vasta, que se pretende salvaguardar e valorizar com a reformulação 
ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. 
 
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 se revela apropriado retirar capacidade construtiva a 
áreas que detêm aptidão agrícola evidente, e forte exposição na paisagem. 
 
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: O Quinteiro - Comércio de Produtos Agrícolas, Lda 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a capacidade construtiva do terreno assinalado dada a existência de um pedido de informação prévia de 
uma operação de loteamento para obras de urbanização com parecer favorável, processo nº958/10, aguardando emissão de alvará. 
 
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 II; Espaços de uso múltiplo agrícola e 
florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: N.V.E. Engenharias, S.A. 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

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

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que, no terreno assinalado, seja reposta a capacidade construtiva que tinha anteriormente alegando que o mesmo 
já teve uma licença de Operação de Loteamento com parecer favorável, é adjacente a áreas urbanizadas e não possui características 
agrícolas e florestais. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Gasoduto; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Espaços de 
uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Gasoduto 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço, situado nas imediações de aglomerados urbanos, está parcialmente classificado como Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal e 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. 
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. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo 
com o enquadramento legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa 
que os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do 
PDM. 
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

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

1:2.480
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Oliveira Nogueira & Filhos, S.A. 
FREGUESIA: Azurém 
TEMA DE 

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

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente vem propor a alteração da classificação do seu terreno para Espaços de atividades económicas, uma vez que possui para 
o local uma operação de loteamento com obras de urbanização com parecer favorável.  
 
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 II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço 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. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que os 
licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM. 
 
Face ao exposto, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

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

1:1.699
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Junta de Freguesia de Briteiros Sta Leocádia 
FREGUESIA: Briteiros Sta Leocádia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno evocando condições para a expansão urbana.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estação elevatória de água ou reservatório; Estrutura ecológica 
municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; Áreas de edificação dispersa; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços 
florestais de produção; Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Conduta adutora 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Briteiros Sta Leocádia, que demonstra a sua preocupação com os seus habitantes 
tendo estruturado uma participação no sentido de acautelar o crescimento da freguesia. 
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.  
O caso em apreço apresenta uma mancha contínua de terrenos com características morfológicas sem aptidão para a construção. A 
manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada 
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 
Para além disso, a área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se 
como restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 
de agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, 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 dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

1:6.250
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José da Costa Dias 
FREGUESIA: Briteiros Sta Leocádia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e 
florestal; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A 
manutenção destas áreas, no seu estado atual, 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 urbanos consolidados, não se considerando correto a sua inclusão em área urbana uma 
vez que, inclusive, o desenvolvimento urbanístico a sul (Estrada Municipal 585), 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 fator 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: José Maria da Silva Gomes 
FREGUESIA: Briteiros Sta Leocádia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno.  
 
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 
produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A 
manutenção destas áreas, no seu estado atual, 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 urbanos consolidados, não se considerando correto a sua inclusão em área urbana uma 
vez que, inclusive, o desenvolvimento urbanístico a sul (Estrada Municipal 585), 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 fator de dispersão que urge contrariar. 
 
Para além disso, 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 dependentes 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: Junta de Freguesia de Briteiros Sta Leocádia 
FREGUESIA: Briteiros Sta Leocádia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A junta de freguesia solicita a reclassificação do terreno evocando condições para a expansão urbana.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
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 florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Outras estradas; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Briteiros Sta Leocádia, que demonstra a sua preocupação com os seus habitantes 
tendo estruturado uma participação no sentido de acautelar o crescimento da freguesia. 
 
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 urban izadas 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.  
 
O caso em apreço apresenta uma mancha praticamente descomprometida, de terrenos com 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. 
Pese embora algumas das áreas incluídas no perímetro demarcado pertencerem à Reserva Agrícola Nacional e à Reserva Ecológica 
Nacional, verifica-se que a sua maior expressão se manifesta em espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, enquadrados por áreas 
sensíveis, distantes dos acontecimentos urbanísticos. 
 
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: Manuel Mendes Maia 
FREGUESIA: Briteiros Sta Leocádia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno.  
 
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 de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
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 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. 
 
O caso em apreço apresenta uma mancha praticamente descomprometida, de terrenos com 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. 
 
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: Manuel Augusto Vaz Rodrigues 
FREGUESIA: Briteiros Sta Leocádia 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Compromissos/Protocolos/Acordos  

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende licenciar uma construção. Demonstra ainda a existência de um Acordo com o Município. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola 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 agrícolas; Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se 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 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. 
 
Encontra-se parcialmente 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 acordo com dife rentes critérios 
respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o 
preenchimento da malha urbana. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e 
paisagísticos. 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. 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Maria da Conceição Meira Leite Coutinho Trindade 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a capacidade construtiva do terreno assinalado com a finalidade de efetuar uma operação de loteamento 
destinada à família. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Linha de telecomunicações; Espaços de 
uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Feixe hertziano 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço, situado nas imediações dos aglomerados urbanos, refere-se a um terreno que apresenta características 
morfológicas que se revelam importantes no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere, sendo condicionada 
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.  
 
Do estrito ponto de vista urbanístico, a expansão da cidade tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica no sentido contrári o a 
esta zona, e que faz parte da estratégia de desenvolvimento da revisão do Plano, pelo que, e verificando-se as extensas áreas de 
construção atualmente propostas, considera-se essencial a preservação das áreas de salvaguarda ecológica. Insere-se o terreno numa 
área florestal mais vasta envolvente da Serra da Penha, que se pretende salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou 
integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. As construções aí presentes não 
deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a descaracterização da paisagem com forte 
exposição na cidade. Importa ainda acautelar as situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental, pelo que foi retirada a capacidade 
construtiva a áreas efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos com valor ecológico e paisagístico onde se privilegiam a 
permeabilidade do solo e descompressão urbanística. 
 
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: Irmandade de Nossa Senhora do Carmo 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do solo para Espaços destinados a equipamentos e infraestruturas de forma a viabilizar as 
ações previstas no Plano de Pormenor e reabilitação de construções existentes. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona Salvaguarda Estrita; Zona proteção Imóveis ou Conjuntos Classificados 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada e Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Linha de 
telecomunicações; Locais de Interesse Geológico; Património Arqueológico - Zona de proteção; Espaços agrícolas; Espaços destinados a 
equipamentos e infraestruturas 
Carta de Condicionantes – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Linha de 
telecomunicações; Locais de Interesse Geológico; Património Arqueológico - Zona de proteção; Espaços agrícolas; Espaços destinados a 
equipamentos e infraestruturas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de proteção, a área objeto da pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva 
Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do 
Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, 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. 
 
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade dos planos 
urbanísticos com o mesmo, uma vez que nos Espaços florestais de proteção é admitida a construção de Equipamentos de interesse 
público, construções para uso turístico, estruturas de apoio ao recreio e lazer e projetos de valorização ambiental , sem prejuízo do seu 
bom enquadramento urbanístico e correta 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.   
 
Mais se informa que deverá ser salvaguardado o Património arquitetónico, arqueológico e paisagístico existente no local. 
 
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se poderá coadunar 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: AVE - Associação Vimaranense para a Ecologia 
FREGUESIA:  
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente apresenta uma participação na qual desenvolve algumas propostas e solicita esclarecimentos sobre vários aspetos 
relacionadas com o Plano Diretor Municipal de Guimarães.  
 
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 Associação Vimaranense para a Ecologia, que demonstra a sua preocupação com os habitantes do 
concelho de Guimarães, tendo estruturado uma participação que nos parece construtiva no sentido de acautelar o crescimento harmonioso 
do concelho. 
 
Relativamente às matérias explanadas, temos a firmar o seguinte:  

1- Todo e qualquer Plano Diretor Municipal denota, quer a nível gráfico, quer escrito, as preocupações estruturais para um 
correto e rigoroso planeamento (à escala 1/1000), necessária e obrigatoriamente acompanhado por uma gestão criteriosa – 
só deste modo é possível humanizar a indispensável correlação entre as orientações e fiscalização do poder e as iniciativas 
privadas.  

2- Por outro lado, o próprio período de Inquérito Público é decisivo para afinar e até sintonizar opiniões – tal é o caso 
presente. Como é sabido, os instrumentos de Planeamento estão regulados e supervisionados restando às diversas entidades a 
capacidade de adaptação às realidades locais e às visões e perspetivas dentro do quadro de legalidade. 

3- Este PDM a que chamámos de 2ª geração, fez nele verter preocupações mais profundas com a racionalização do uso do 
território que necessita reformulações a três níveis essenciais, entre outros: controle da disseminação da edificação 
(habitacional e industrial), requalificação ambiental, alteração de usos e costumes no âmbito da mobilidade. Todos estes 
valores só surtirão o devido efeito através de uma alteração de hábitos instalados, no reconhecimento (também) económico 
da mudança e num trabalho concertado a outras escalas de projeto e de intensidade. Contudo, parece-nos, que a 
concertação técnica e política é bem demonstrada no relatório do Plano. 

4- A este propósito, e no que respeita sobretudo à problemática da Mobilidade (e alternativas que se pretenderão valorizar), 
pretende esta Câmara levar a cabo, dentro da metodologia adiantada pelo I.M.T.T., um Plano Concelhio. 
A este nível foi constituída (2011) uma equipa técnica em parceria com a U.M. que procedeu já a um pré-diagnóstico, que 
a seu tempo deverá ser tornado público. Naturalmente a equipa do PDM salvaguarda nesta matéria, a melhor ocasião para 
aflorar todas as questões levantadas pela Associação AVE (ou outras interessadas) sobre estas importantes áreas para 
conclusões mais definitivas e avalisadas. 

 
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. 
 
A um nível mais geral, a exposição demonstra uma análise detalhada das componentes ambientais, da importância do conceito de 
corredor verde e de continuidade de sistemas culturais, paisagísticos e patrimoniais. Consideram-se que estes aspetos se encontram 
materializados em propostas concretas que a Câmara apresenta com esta versão de Plano, mais especificamente com o desenvolvim ento 
de uma Estrutura Ecológica Municipal.  
 
A Estrutura Ecológica Municipal responde a um novo nível de intervenção, em que a sustentabilidade ecológica é assumida 
territorialmente por uma estrutura com identidade própria. A sua identificação enquadra-se nas disposições legais que desenvolvem as 
bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo, designadamente, a definição dos sistemas de proteção dos valores e 
recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais (DL nº380/99, de 22 de Setembro). 
Trata-se de transpor a sustentabilidade ecológica para a paisagem; existe um suporte físico e biológico (suporte ecológico), sobre o 
qual se instalou a comunidade humana, que tem que ser assegurado, sob a pena de provocar danos na qualidade de vida e na 
usufruição de recursos indispensáveis. 
A Estrutura Ecológica deve ser interpretada pelo processo de planeamento, de modo a ser integrada sob as mais diversas formas 
ligadas às atividades, desde a agricultura, a silvicultura e a conservação da natureza. A complementaridade entre a Estrutura Ecológica, 
o património cultural e as redes de circulação motorizada ou não (peões, bicicletas, …) é indispensável. 
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A aplicação da Estrutura Ecológica Municipal nos Planos Diretores Municipais surge assim como uma nova ferramenta a aplicar nos 
instrumentos de planeamento e gestão territorial. 
Especificamente pretende-se uma análise criteriosa de componentes biofísicas, interligando valores naturais e culturais, identificando 
unidades da paisagem marcantes no território, com vista à integração dos sistemas garantindo a sua continuidade e o funcionamento 
entre eles. Para além disso, interessa valorizar e potenciar o caráter multifuncional e a diversidade da paisagem (não apenas os 
aspetos de proteção e conservação mas também de produção de caráter recreativo) e, finalmente criar complementaridades entre a 
Estrutura Ecológica e o património cultural e as redes de circulação. 
Em suma, e num contexto da aplicação da Estrutura Ecológica, interessa aplicar medidas que garantam a manutenção de áreas de 
elevado interesse ambiental e paisagístico, como unidades fundamentais do espaço, de forma a permitir o equilíbrio biofísico, a 
preservação e valorização dos ecossistemas naturais. Essas medidas serão materializadas através de um Plano de Ação que prete nde 
priorizar áreas de intervenção (mesmo em terrenos privados) onde são identificadas potencialidades e posterior proposta intervenção. 
Está implícita a sustentabilidade ambiental e paisagística, a compreensão de todo um sistema ecológico que se pretende que funcione 
em complementaridade com os distintos subsistemas que o compõem. A um nível mais artificial pretende-se a articulação do sistema 
ambiental com o sistema urbano e com os diferentes usos do solo; com o sistema viário, os valores patrimoniais e culturais. 
 
No que concerne à Montanha da Penha e aos aspetos referidos na participação verifica-se que, do estrito ponto de vista urbanístico, a 
expansão da cidade tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica no sentido contrário a esta zona e que faz parte da estratég ia 
de desenvolvimento da revisão do Plano, pelo que, e verificando-se as extensas áreas de construção atualmente propostas, considera-
se essencial a preservação das áreas de salvaguarda ecológica.  
Pretende-se salvaguardar e valorizar esta vasta unidade florestal, com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo 
apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes.  
Lembramos que as condicionantes legais existentes na Serra da Penha conferem uma proteção adicional a um conjunto de elevado 
interesse patrimonial e paisagístico.  
A Pousada de Sta Marinha da Costa, bem como a sua cerca estão protegidas pelas condicionantes legais:  
IIP5 – Imóvel de interesse público. Mosteiro de Santa Marinha da Costa, Igreja e Escadório. Decreto nº 26 450, Diário do Governo nº 
69, de 24-03-1936  
KNJ2/007 – Conjunto de árvores Quercus robur L., Quercus rubra L., Castanea sativa Miller, Cedrus atlantica (Endl.) Carrière, 
Cupressus lusitanica Miller, Eucalyptus globulus Labill. Diário do Governo nº 119, 2ª Série de 23/05/1940. 
 
No caso de situações particulares, como a proposta de criação de troços de ciclovia, importa referir que este tipo de abordagens não 
se enquadra no âmbito da discussão do Plano. No entanto, informamos que existe atualmente o estudo da continuidade da ciclovi a 
existente que engloba o estudo da área em causa, no entanto, julga-se ser de desenvolver fora do âmbito do Plano Diretor Municipal, 
a escala considerada conveniente. 
 
Relativamente aos equipamentos, importa referir que são vários os projetos de intervenção que a autarquia vem desenvolvendo ao longo 
dos últimos anos, que demonstram um aumento de novas valências nomeadamente a criação de hortas sociais de componente 
pedagógica, 1ª, 2ª e 3ª fase (já prevista), resultando numa visível aposta de aproximação das pessoas ao mundo rural, assumindo-se 
como o espaço comunitário da população vimaranense.  
A mobilidade dos utilizadores tem sido exponencialmente alargada com a criação de novos percursos pedonais e cicláveis, através de 
ligações, por vezes diretas e por vezes indiretas, tirando partido de todas as potencialidades que estes espaços nos oferecem.   
A criação de trilhos e caminhos na Veiga de Creixomil, juntamente com a recuperação de percursos pedonais e espaços de 
convivência, estabelece uma aproximação clara da população ao mundo rural, ao desporto e bem estar físico, proporcionado por um 
conjunto de infraestruturas que cada vez mais são procuradas por todos. 
Quanto à interpretação ambiental, a autarquia assegura o desenvolvimento da temática com a construção do Laboratório da Paisagem, 
na Veiga de Creixomil, dedicado ao estudo da paisagem enquanto elemento central do território e o Centro de Interpretação 
Ambiental/Observatório do Ambiente, reabilitando a casa agrícola da Quinta de Monchique. 
No que toca ao parque botânico da cerca conventual, aproveitamos para lembrar o Plano de Ação da Estrutura Ecológica Municipal e, 
no âmbito do desenvolvimento do mesmo, esta poderá ser uma sugestão a ser tida em conta, de forma a atuar diretamente num 
património rico, com reconhecimento a nível de interesse público.   
Em resposta ao aditamento, apresentado no dia 29 de Fevereiro de 2012, e no que diz respeito às questões formuladas, temos a 
informar o seguinte:  
 

1. A quantificação das áreas respeitantes à Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional encontra-se referida no 
Relatório do plano. Sugerimos uma consulta ao processo completo da Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional 
(nos serviços de planeamento urbanístico), permitindo uma análise global às propostas de alteração relativas a estas 
condicionantes. 

 
2. Não existe um documento com o registo das espécies referidas no nº 5, do art.º 50º, mas prevê-se o desenvolvimento 

desse trabalho a curto prazo. 
 
3. Como já foi referido, a proposta de criação de troços de ciclovia não se enquadra no âmbito da discussão do Plano. No 

entanto, informamos que existe atualmente o estudo da continuidade da ciclovia existente. 
 

4. Como já foi referido, pretende-se levar a cabo um Plano de Mobilidade Concelhio que se possa articular com outros Planos 
de Mobilidades para a região. 

 
5. Hoje, não existem planos de pormenor formalmente eficazes, verificando-se antes a opção pela elaboração de estudos 

urbanísticos, de escala e dimensão variadas, de modo a permitir uma maior agilização e concertação de intenções públicas e 
privadas. Ganha particular destaque os estudos denominados “centralidades” para as áreas centrais das freguesias e vilas do 
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concelho (já há alguns anos em concretização) e as unidades operativas de planeamento e gestão, agora definidas em 
Plano, que se reportarão a planos a uma escala diferenciada onde a especificidade do sítio, a leitura particular dos valores 
em presença em consonância com os princípios de proporcionalidade e equidade entre Privados e de defesa do bem público 
(seja a nível de expansão urbanística, seja de espaço público ou património) estarão presentes de forma dominante. 

 
6. Relativamente à gestão de resíduos, importa referir que este tipo de abordagens não se enquadra no âmbito da discussão do 

Plano. No que diz respeito ao aterro sanitário de Gonça, não se prevê a sua expansão uma vez que é questão de âmbito 
intermunicipal. 

 
Desejando-se sempre contribuir para a construção e transformação de um território tão competitivo a nível urbanístico quanto qualificado 
a nível ambiental, assinala-se que se comunga da mesma perceção da necessidade de valorização dos elementos naturais em presença 
no território e construção de um planeamento urbanístico atento e rigoroso, repercutindo-se no final na obtenção de um território cada 
vez melhor para todos aqueles que atuam sobre um território que é de todos e para todos! 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REGISTO: 356 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Andreia Sofia Freitas da Silva Miranda 
FREGUESIA: Rendufe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para construir habitação própria alegando não ter condições financeiras para 
adquirir outro. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita 
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 I e II; Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a 
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços 
a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental. Este 
terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local e a manutenção 
destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qual quer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 
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, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local, pois 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 suc essiva 
impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa. 
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. 
Insere-se o terreno numa área florestal e ecológica mais vasta associada a uma importante área florestal, que se pretende salvaguardar 
e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-
existentes, 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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Limite de concelho
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Nelson Aníbal Martins da Silva 
FREGUESIA: Rendufe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para construir habitação própria alegando não ter condições financeiras para 
adquirir outro. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona 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 florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a 
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços 
a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental. Este 
terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local 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. 
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, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local, pois 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 suces siva 
impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa. 
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. 
Insere-se o terreno numa área florestal e ecológica mais vasta associada a uma importante área florestal, que se pretende salvaguardar 
e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-
existentes, 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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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Conceição da Silva Freitas 
FREGUESIA: Rendufe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para construir habitação própria alegando não ter condições financeiras para 
adquirir outro. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona 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 florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a 
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços 
a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental. Este 
terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local 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. 
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, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local, pois 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 sucessi va 
impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa. 
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. 
Insere-se o terreno numa área florestal e ecológica mais vasta associada a uma importante área florestal, que se pretende salvaguardar 
e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-
existentes, 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: Sofia Carina Martins Oliveira 
FREGUESIA: Rendufe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para construir habitação própria alegando não ter condições financeiras para 
adquirir outro. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de produção; Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a 
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços 
a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental. Este 
terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local 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. 
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. 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local, pois 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. 
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. 
Insere-se o terreno numa área florestal e ecológica mais vasta associada a uma importante área florestal, que se pretende salvaguardar 
e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-
existentes, 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: Ricardo Manuel Freitas da Silva Miranda 
FREGUESIA: Rendufe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para construir habitação própria alegando não ter condições financeiras para 
adquirir outro. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita 
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 florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a 
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços 
a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental. Este 
terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local 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. 
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, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local, pois 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. 
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. 
Insere-se o terreno numa área florestal e ecológica mais vasta associada a uma importante área florestal, que se pretende salvaguardar 
e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-
existentes, 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 Célia Freitas da Silva Miranda 
FREGUESIA: Rendufe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para construir habitação própria alegando não ter condições financeiras para 
adquirir outro. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita 
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 florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a 
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços 
a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental. Este 
terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local 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. 
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 espacia l 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. 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local, pois 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. 
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. 
Insere-se o terreno numa área florestal e ecológica mais vasta associada a uma importante área florestal, que se pretende salvaguardar 
e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-
existentes, 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 Carlos Sampaio Oliveira 
FREGUESIA: Serzedelo 
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 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 I; Aglomerado rural; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. 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 pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta 
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, 
tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e 
representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.  
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por 
apresentar elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
 
Face ao exposto, não se justifica a 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: Maria Rosa da Silva 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para zona de construção, uma vez que este se encontrava classificado como 
zona de construção de transição e confronta com arruamento público infraestruturado e pavimentado. Refere igualmente que este é 
contíguo a uma zona urbana consolidada. 
 
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 de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em causa localiza-se junto à área central da freguesia e consequentemente numa zona urbana consolidada, pelo que, 
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: Joaquim Manuel Ribeiro da Silva 
FREGUESIA: Nespereira 
TEMA DE 

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

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo proposta para o terreno assinalado para solo urbano alegando que no 
mesmo se encontra em curso um projeto de uma operação de loteamento. Refere ainda que já não se verifica a prática agrícola. 
 
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 de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como 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. 
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores 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. 
 
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. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo 
com o enquadramento legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa 
que os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do 
PDM. 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Emília Simões Gonçalves 
FREGUESIA: Leitões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reapreciação da classificação de solo de forma a regularizar uma construção. 
 
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; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada e dotada de infraestruturas pelo que a sua 
extensão não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a consolidação deste aglomerado.  
Tendo em consideração que não se põem em causa valores ambientais e paisagísticos, e perante o teor específico da reclamação 
apresentada, julga-se não haver inconveniente para o ordenamento do local assumir-se uma redelimitação da área como espaço urbano 
na continuidade do existente. No entanto, informamos a existência de condicionantes legais respeitantes à distância mínima a 
salvaguardar relativamente à plataforma de circulação da A11 que terá que ser tida em conta na regularização da construção em causa. 
 
Em função dos argumentos apresentados, propõe-se a alteração da qualificação do solo para Espaços residenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: José Pinheiro de Abreu 
FREGUESIA: Serzedelo 
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 Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Infraestrutura de transporte de energia; SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola e 
florestal 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o 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 agrícolas ou florestais.  
Para além disso, a parcela em causa localiza-se atrás 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. 
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 Pinheiro de Abreu 
FREGUESIA: Serzedelo 
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 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; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços florestais de produção; 
Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão 
 

 
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. 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, pelo que não se considera ser de conceder parecer 
favorável à 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: Freitas, Castro e Filhas, Lda 
FREGUESIA: Aldão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alteração da classificação do terreno, para zona de construção por forma a consolidar a frente do arruamento e 
rentabilizar economicamente o investimento e a empresa.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Salvaguarda Estrita; Área Florestal; Zona de Construção Industrial e de Armazenagem; Zona de 
Construção Central (Tipo I) 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Complementar 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de 
proteção; Espaços centrais; Espaços de atividades económicas 
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 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. 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local.  
A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem por 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. 
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, 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. 
 
Trata-se de uma área cuja urbanização seria lesiva para a qualidade ambiental e/ou integração paisagística pelo que não se consider a 
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: Olívia de Freitas Ribeiro 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para zona de construção, uma vez que este se encontrava classificado como 
zona de construção de transição e confronta com arruamento público infraestruturado e pavimentado. Alega ainda ser contíguo a uma 
zona urbana consolidada. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável; 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 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 a ampliação dessas áreas, excêntricas ao aglomerado central da freguesia, iria fomentar a dispersão que se pretende 
controlar.  
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Freitas, Castro e Filhas, Lda 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do solo para zona de construção uma vez que confronta com uma via habilitante contígua 
a uma área consolidada e existiu já um pedido de loteamento para o local.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de proteção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço mantém parte da capacidade construtiva, na continuidade da zona classificada como Espaços residenciais, 
confrontante com a via na área cuja topografia e acessibilidade são mais favoráveis à construção. Sendo que, a restante área, à cota 
mais elevada, mantém também a classificação de Espaços florestais bem como a condicionante legal, Reserva Ecológica Nacional,  
constituindo-se como restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Min istros 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 ocupação pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN 
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local.  
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, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: Bento da Silva Castro 
FREGUESIA: Atães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando a perda de capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não 
Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Rede rodoviária local; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços 
residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Outras estradas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno que possui características morfológicas e paisagísticas notáveis no contexto em que se 
insere. 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. 
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. 
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, sem 
benefício algum para o interesse coletivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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



371

ATÃES

SÃO TORCATO

-10000

-10000

Fonte: CMG
Escala
0 7017,5 35 52,5 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

1:5.122

371
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: 372 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Domingos de Oliveira e Outros 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno alegando pressupostos urbanísticos. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional e a sua delimitação foi proposta pela Câmara e 
validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N). Resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação 
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em 
conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
A área em causa foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola e por se mostrarem convenientes para a 
produção agrícola e o bom ordenamento do território. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
No sentido de acautelar o crescimento harmonioso da freguesia o modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao conce lho, 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 a ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar. Acrescenta-se que se encontra em 
formulação a nova Lei de Solos que, eventualmente, disponibilizará terrenos com aptidão construtiva ao mercado de aquisição, uma vez 
que estes irão ser taxados de forma a não ser apetecível a sua manutenção/estagnação sem construção. 
 
Além disso, trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde as construções aí presentes não deverão servir 
como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem das 
freguesias rurais, 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: Ferreira & Cruz, S.A. 
FREGUESIA: Sande S Lourenço 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções; 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 Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III); 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 – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN), 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 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 boa aptidão. De igual modo, estabelece ligação entre 
outras manchas de RAN. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Contudo, e de acordo com o regulamento do PDM e com o regime jurídico da RAN, é admitia a construção de instalações de apoio à 
produção, transformação, armazenamento, comercialização e exploração de produtos agrícolas, pecuários ou silvícolas, pelo que o 
requerente deverá verificar a compatibilidade das suas intenções com estes documentos legais.  
 
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: José Manuel da Silva Freitas 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para zona de construção, uma vez que este se encontrava classificado como 
zona de construção de transição e confronta com arruamento público infraestruturado e pavimentado. Alega ainda ser contíguo a uma 
zona urbana consolidada. Acrescenta que a construção de uma moradia no local tornaria possível dar continuidade à atividade agrícola 
familiar. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; 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; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
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 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 a ampliação dessas áreas, excêntricas ao aglomerado central da freguesia, iria fomentar a dispersão que se pretende 
controlar.  
 
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Domingos de Oliveira e Outros 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para zona de construção, uma vez que este se encontrava classificado como 
zona de construção de transição e confronta com arruamento público infraestruturado e pavimentado. Alega ainda ser contíguo a uma 
zona urbana consolidada. Acrescenta que a construção no local permitiria a fixação dos seus descendentes e tornaria possível a 
continuidade da atividade agrícola. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Construção de Transição (Tipo III); 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 I e II; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços florestais de 
proteção 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
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 urbanizadas de modo a 
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas. 
A área objecto da pretensão não se adequa aos interesses em causa, uma vez que a solicitação poderia comprometer a proteção da 
rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental. 
 
Perante isto, importa acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado re tirar 
capacidade construtiva a áreas efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos. 
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: Maria Teresa Gonçalves de Castro Ribeiro 
FREGUESIA: Balazar 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno para a construção de habitações.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; 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; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A 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 e expandi-la aos limites físicos existentes, por se tratar de uma 
área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha signi ficativa.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por esse motivo, e pela parcela em apreço se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado ou em consolidação, 
não se considera favorável a pretensão, pois não fica garantida a protecção do recurso solo e a valorização e qualidade da diversidade 
paisagística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Miguel Sequeira Torrinha 
FREGUESIA: Vermil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Salvaguarda Estrita; 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; Espaços florestais de produção; 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 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 pretensão possibilita o desenvolvimento de 
ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, 
com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa. Esta área fica, por isso, sujeita ao 
respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Simultaneamente, a área em causa encontra-se enquadrada em Espaços florestais de proteção, pelo que a pretensão não se adequa 
aos interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de 
dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e 
de outros materiais vegetais e orgânicos. 
Sob o ponto de vista urbanístico verifica-se que a parcela em causa constitui-se como uma intrusão descontextualizada e desadequada 
a um planeamento que pretende aglomerar as várias atividades humanas no respeito pelos valores naturais e paisagísticos do território. 
 
Face ao exposto, não será de se considerar favorável a pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Luís Miguel Sequeira Torrinha 
FREGUESIA: Vermil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona 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 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 ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A pretensão possibilita o desenvolvimento de 
ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, 
com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa. Esta área fica, por isso, sujeita ao 
respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Simultaneamente, a área em causa encontra-se enquadrada em Espaços florestais de proteção, pelo que a pretensão não se adequa 
aos interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de 
dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e 
de outros materiais vegetais e orgânicos. 
Sob o ponto de vista urbanístico verifica-se que a parcela em causa constitui-se como uma intrusão descontextualizada e desadequada 
a um planeamento que pretende aglomerar as várias atividades humanas no respeito pelos valores naturais e paisagísticos do território. 
 
Face ao exposto, não será de se considerar favorável a pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Luís Miguel Sequeira Torrinha 
FREGUESIA: Vermil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços florestais de proteção; 
Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; 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 território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A pretensão possibilita o desenvolvimento de 
ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, 
com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa. Esta área fica, por isso, sujeita ao 
respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Simultaneamente, a área em causa encontra-se enquadrada em Espaços florestais de proteção, pelo que a pretensão não se adequa 
aos interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de 
dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e 
de outros materiais vegetais e orgânicos. 
A aceitar-se o pretendido, criar-se-ia um precedente urbanístico que poria em causa o modelo e princípios básicos do PDM, com 
repercussões graves para o ordenamento local e para a unidade ecológica aí presente.  
 
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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REQUERENTE: Josias Antunes 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; 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 residenciais; Zonas inundáveis 
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 daque le contexto territorial. 
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 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 avalia r 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 infiltração será significativamente afetada 
pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes 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, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não 
existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, perante as tutelas, 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: Josias Antunes de Carvalho 
FREGUESIA: Vermil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
De acordo com o regulamento do PDM, existe compatibilidade entre a pretensão e o conteúdo do mesmo, sendo que, 
independentemente da natureza e classificação do solo as operações urbanísticas deverão observar confrontação com via habilitante 
(existente ou a construir), entendendo-se por vias/arruamentos habilitantes as vias pavimentadas com capacidade para a circulação 
automóvel, incluindo a de veículos prioritários (bombeiros, ambulâncias) e com estatuto que permita acesso pedonal e de veículos aos 
terrenos confinantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: Junta de Freguesia de Leitões 
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 Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III); 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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; SIDVA; Espaços 
agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Estrada municipal; SIDVA; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Leitões, que demonstra a sua preocupação com os seus habitantes. 
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 ser 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 linear 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: Maria Fernandes de Oliveira 
FREGUESIA: Airão Sta Maria 
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 - Área Florestal; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local prevista; Espaços 
florestais de produção; Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão foi submetida a um estudo de desenvolvimento urbanístico onde se previa a possibilidade de estabelecer 
uma frente urbanizada ao longo da nova via proposta no plano e, desse modo, aprofundar o caráter de centralidade que a expansão 
da área de equipamentos criará. Além disso, considera-se a via em causa fundamental como alternativa à existente e muito útil para 
dotação de condições de segurança no acesso à igreja e outras áreas de uso público aí presentes. 
Perante a argumentação apresentada pela Junta de Freguesia, que adianta a necessidade de criação de uma área urbana, consolidando 
assim a possibilidade de aquisição das áreas para equipamentos sociais, julga-se ser possível e urbanisticamente sustentável a alteração 
da categoria de solo de Espaços florestais de produção para Espaços residenciais, numa faixa de construção ao longo da via prevista. 
Na restante área mantém-se a classificação proposta (Espaços florestais de produção), uma vez que a pretensão de incluir o terreno 
em zona de construção não se adequa aos interesses em causa pois é comprometida a continuidade de terrenos predominantemente de 
uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria Fernandes de Oliveira 
FREGUESIA: Airão Sta Maria 
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 - Área Florestal; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local prevista; Espaços 
florestais de produção; Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão foi submetida a um estudo de desenvolvimento urbanístico onde se previa a possibilidade de estabelecer 
uma frente urbanizada ao longo da nova via proposta no plano e, desse modo, aprofundar o caráter de centralidade que a expansão 
da área de equipamentos criará. Além disso, considera-se a via em causa fundamental como alternativa à existente e muito útil para 
dotação de condições de segurança no acesso à igreja e outras áreas de uso público aí presentes. 
 
Perante a argumentação apresentada pela Junta de Freguesia, que adianta a necessidade de criação de uma área urbana, consolidando 
assim a possibilidade de aquisição das áreas para equipamentos sociais, julga-se ser possível e urbanisticamente sustentável a alteração 
da categoria de solo de Espaços florestais de produção para Espaços residenciais, numa faixa de construção ao longo da via prevista. 
 
Na restante área mantém-se a classificação proposta (Espaços florestais de produção), uma vez que a pretensão de incluir o terreno 
em zona de construção não se adequa aos interesses em causa pois é comprometida a continuidade de terrenos predominantemente de 
uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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REQUERENTE: José de Oliveira Moreira 
FREGUESIA: Moreira de Cónegos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende legalizar uma indústria que está localizada numa condicionante legal – Reserva Agrícola Nacional. 
 
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 I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
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, importante para 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, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
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REQUERENTE: Maria da Conceição Ferreira Reis 
FREGUESIA: Vermil 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de uma habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona 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; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços agrícolas; Espaços 
residenciais 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Reserva Agrícola Nacional 
 

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: VPR - Investimentos Imobiliários, Lda 
FREGUESIA: Candoso S Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo de parte do terreno assinalado para Espaços residenciais, uma vez que 
após a sua divisão por uma via prevista, se julga que a função desta área se relaciona com o solo urbano.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Espaço Canal da Rede Viária Nacional; Linhas de 
Alta Tensão 60KV 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de energia; 
Rede rodoviária local prevista; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Linha de alta tensão; Linhas de muita alta tensão; Zonas inundáveis; Reserva 
Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água 
 

 
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 abri l. 
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 apt idão 
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 terrenos que se encontram entre o traçado da via proposta e a zona de construção classificada como 
Espaços residenciais, foram alvo de uma proposta exclusão da Reserva Agrícola Nacional, a qual não foi aceite pela DRAP-N. 
 
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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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 388 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria da Conceição Oliveira Novais 
FREGUESIA: Atães 
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; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas 
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 extensão não coloca em causa o 
modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer parcialmente favorável à pretensão, de forma a permitir enquadrar a implantação de 
uma construção. 
 
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: Áreas de edificação dispersa, 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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FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 390 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Amário da Costa e Silva 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração do zonamento previsto para zona de construção. 
 
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 de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
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 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 a ampliação dessas áreas, excêntricas ao aglomerado central da freguesia, iria fomentar a dispersão que se pretende 
controlar.  
 
O terreno em apreço 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. 
 
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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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 391 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Pedro José Fernandes 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pede a alteração do zonamento previsto para o seu terreno de forma a que este se mantenha como zona de construção. 
Adquiriu o terreno para a construção de uma habitação e pretende-se fixar na freguesia junto dos seus pais. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
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 florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
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 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, 
dada a proximidade do terreno a um pequeno aglomerado, lembramos que se pretende reconverter as dinâmicas de ampliação dessas 
áreas excêntricas ao núcleo central da freguesia, para espaços qualificados do ponto de vista ecológico e paisagístico.  
 
O terreno em apreço é maioritariamente classificado como Espaços florestais de proteção, na confrontação com a via, sendo a área 
posterior classificada como Reserva Ecológica Nacional.  
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. 
 
A área objeto da pretensão não se adequa aos interesses em causa, uma vez que a solicitação poderia comprometer a proteção da 
rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental. 
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. 
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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REGISTO: 392 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Fernandes 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o seu terreno mantenha classificado como zona de construção para a construção de uma habitação para a 
fixação do seu filho. 
 
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 de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água 
 

 
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 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 a ampliação dessas áreas, excêntricas ao aglomerado central da freguesia, iria fomentar a dispersão que se pretende 
controlar.  
 
O terreno em apreço 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. 
 
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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REGISTO: 393 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Ana de Jesus Pereira Fernandes 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a classificação do seu terreno como zona de construção tendo o mesmo sido adquirido para esse fim. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
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 de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em causa localiza-se junto à área central da freguesia e consequentemente numa zona urbana consolidada, pelo que, 
analisada a pretensão e os pressupostos evocados, verifica-se que a alteração parcial 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. No entanto, a área posterior do mesmo classificada como Reserva Ecológica Nacional insere-se 
numa área mais vasta cujas características ecológicas importa salvaguardar.  
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 espacia l 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. 
A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo cond icionada 
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.   
 
Assim, não se vê inconveniente do ponto de vista urbanístico na alteração parcial da classificação do solo para espaços residenciais 
face à via de acesso e onde se encontram já implantadas as construções, propondo-se a salvaguarda da área posterior do terreno 
como restrição de utilidade pública, Reserva Ecológica Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Pinheiro Mendes 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a manutenção da capacidade construtiva existente em anterior PDM, uma vez que o terreno foi adquirido com a 
finalidade de construção e fixação dos herdeiros no local.    
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Parque; Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Zonas inundáveis; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de 
água 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação foi proposta 
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e teve como orientação estratégica a 
definição de manchas de boa aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta 
componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão 
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho). 
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta parcela nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra 
conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa. Insere-se numa área agrícola e 
ecológica mais vasta associada a uma importante linha de água, que se pretende salvaguardar e valorizar. 
 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam 
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilid ade do 
sistema.  
 
Trata-se de uma área onde se pretende a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das 
áreas urbanizadas preexistentes. As construções aí presentes não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma 
vez que promovem a intrusão em espaços de proteção e enquadramento do Rio Ave, descaracterizando a paisagem. 
 
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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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 395 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Carlos Ferreira Freitas 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter a classificação do seu terreno como zona de construção tendo o mesmo sido adquirido para esse fim. 
 
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 de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Verifica-se que o terreno em causa assinalado como “área 1”, no levantamento topográfico entregue pelo requerente, se encontrava 
classificado no PDM 1994 como área não urbanízável e zona de salvaguarda estrita – Reserva Ecológica Nacional.  
A revisão do Plano mantém a área 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. 
A restante área, classificada como Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, 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 desagregada e excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde as construções aí presentes não deverão servir 
como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem das 
freguesias rurais. 
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 de Castro Gomes 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o terreno seja classificado como zona de construção de forma a poder regularizar uma pequena serralharia 
sendo esta o único sustento da família. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
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 urbanizadas de modo a 
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas. 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas 
mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
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REGISTO: 397 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Cardoso de Oliveira 
FREGUESIA: Gominhães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende manter o seu terreno como zona de construção, pois pretende renovar e ampliar uma construção existente. Alega 
que o terreno confronta com dois arruamentos e uma área de equipamento. 
 
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 de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água 
 

 
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 alterar a classificação do solo 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.  
 
Verifica-se que, após a revisão do Regulamento do PDM, o disposto no regime de edificabilidade para os Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal prevê a reconstrução e ampliação de edifícios existentes até 30% ou desde que não exceda o índice de uti lização 
de 0,05 da área total do terreno.  
 
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: Silvares com Vida - Associação Cultural e Recreativa 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente vem demonstrar a preocupação dos residentes da freguesia quanto aos seguintes aspetos: desconsideração pela identidade 
da freguesia, fragmentação do centro cívico com infraestruturas viárias; a UOPG não contempla Espaços verdes de utilização coletiva; 
redução das áreas de construção.     
 
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 Associação Cultural e Recreativa - Silvares com Vida, que demonstra a sua preocupação com o 
desenvolvimento da freguesia, tendo estruturado uma participação que nos parece construtiva no sentido de acautelar o seu crescimento 
harmonioso. 
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 
e que para o local está prevista uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG nº2), com programa operacional descrito 
no Regulamento do PDM, cuja 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. A requalificação 
da área central da freguesia, em articulação com os equipamentos de referência bem como a salvaguarda e desenvolvimento de 
espaços verdes de utilização coletiva ficam assegurados. 
 
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. 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. Verificando-se as extensas áreas de construção propostas em Plano (revisão) em função do 
número de habitantes da freguesia bem como as dinâmicas de desenvolvimentos e estratégia de planeamento urbano, importa acautelar 
outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental, pelo que se revela apropriado retirar capacidade construtiva a áreas 
efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos e que detêm aptidão ambiental evidente.  
 
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: Silvares com Vida - Associação Cultural e Recreativa 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente vem sugerir que seja prevista maior área de construção, a criação de equipamentos, a análise das infraestruturas viárias, 
a criação de hortas pedagógicas e a salvaguarda da área dos escuteiros. Anseiam que os trabalhos apresentados no Europan 11 sejam 
elementos orientadores do desenvolvimento e crescimento da freguesia. 
 
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 Associação Cultural e Recreativa - Silvares com Vida, que demonstra a sua preocupação com os 
habitantes da freguesia, 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. 
 
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. 
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 se revela apropriado retirar capacidade construtiva a 
áreas efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos e que detêm aptidão agrícola evidente. 
 
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.  
 
 
 
 
 

 
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 Carlos da Silva Coutinho 
FREGUESIA: Fermentões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende ampliar a zona de construção atualmente existente e já prevista em anterior PDM, procurando através de um 
estudo urbanístico consolidar o conjunto habitacional existente e dotar o local de melhor acessibilidade e qualidade urbanística e 
arquitectónica. 
No local foi já executado um ramal de saneamento para ligação do bairro social à rede pública, sem qualquer indemnização para o 
proprietário. 
 
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; Espaços centrais; 
Espaços de uso especial 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água 
 

 
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, ajustada ao 
estudo urbanístico proposto, não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes 
aglomerados. 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão, uma vez que a área proposta a urbanizar, passará a ter a 
classificação de solo urbano – 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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