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

REGISTO: 401 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Domingos Miranda de Castro 
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 obter capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local; Espaços florestais de proteção 
Carta de Condicionantes – Outras estradas; 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, verificou-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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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 402 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel de Oliveira 
FREGUESIA: Selho S Jorge 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno assinalado para Espaços residenciais para a eventual construção de mais 
habitações na continuação de outras existentes uma vez que o local se encontra servido com infraestruturas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Construção de Transição (Tipo III); Área Florestal; Zona 
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 II; Infraestrutura de transporte de energia; SIDVA; Espaços de uso 
múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão; SIDVA 
 

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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REGISTO: 403 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria da Glória de Castro 
FREGUESIA: Azurém 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno para Espaços residenciais para a eventual construção de mais habitações 
uma vez que existem no local construções servidas por várias infraestruturas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona Não Urbanizável; Zona de Construção Central (Tipo I) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
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 residenciais 
Carta de Condicionantes – Leitos e margens dos cursos de água; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez 
que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, 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 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. 
 
Trata-se de uma área cuja urbanização seria lesiva para a qualidade ambiental e/ou integração paisagística 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: J.A.M. Fernandes & Irmão 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 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 III; Espaços agrícolas; Espaços de atividades económicas; 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 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 territóri o, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
A edificação 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. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Mais se informa que do ponto de vista urbanístico e estratégico, para o desenvolvimento industrial de atividades económicas e xistentes, 
propõe-se a sua ampliação/expansão na área a norte da estrada nacional em solo contíguo a espaço urbano/urbanizável com melhor 
aptidão à construção, 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: Paulo Tiago Pedrosa Machado 
FREGUESIA: Lordelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do solo rural para urbano do terreno assinalado para ser possível fazer um destaque 
dado o terreno ser propriedade de dois irmãos. Refere ainda que o terreno não possui qualquer aptidão agrícola pela irregularidade e 
caráter rochoso.   
 
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 – Infraestrutura de transporte de energia; SIDVA; Espaços agrícolas; Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Reserva Agrícola Nacional; SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, 
encontrando-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública desde 1992, de acordo 
com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que faz parte da continuidade de 
uma mancha agrícola mais vasta e significativa.  
 
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam 
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do 
sistema.  
 
Mais se informa que para o local está prevista uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG nº7), cujo programa 
operacional se encontra descrito no Regulamento do PDM, e 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.  
 
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 Esteves Pereira 
FREGUESIA: Longos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para a manutenção da capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional tendo resultado de um processo de redelimitação, 
proposto pela Câmara e validada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), tendo como orientação 
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, 
respeitando as componentes físicas e ambientais, bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Sob o ponto de vista urbanístico, não se demonstra como tecnicamente viável a aceitação do pretendido um vez que se trata de uma 
área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos .  

 
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: Isac Salgado Mendes 
FREGUESIA: Barco 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em causa localiza-se junto a uma área em consolidação urbana pelo que, analisada a pretensão e os pressupostos 
evocados, verifica-se que a alteração da classificação do solo para espaço de construção cumpre o modelo territorial de ordenamento 
aplicado ao concelho. Perante o facto de existir uma habitação aprovada e no topo noroeste do arruamento existirem construções, julga-
se não haver inconveniente para o ordenamento do local assumir-se esta área como espaço de construção. 
 
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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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 408 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Celso Gonçalves de Castro 
FREGUESIA: Sande S Clemente 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
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. 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. 
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 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:  
 



408

SANDE (SÃO CLEMENTE)
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Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 409 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Horácio Helder da Costa Ferreira 
FREGUESIA: Serzedo 
TEMA DE 

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

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano 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 
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 nº334/92, 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.  
Simultaneamente, a área em causa encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade 
pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela 
Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, 
posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende 
assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de aco rdo com 
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, divers idade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) 
do ecossistema. A ocorrência em causa referente a áreas de máxima infiltração será significativamente afetada pelo aumento dos níveis 
de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguar da 
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.  
No que diz respeito ao acordo mencionado pelo requerente, e perante o anteriormente exposto, julga-se não existirem argumentos 
técnicos capazes de fundamentar, perante as tutelas, a pretensão. 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

REGISTO: 410 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Jorge António Fernandes de Sousa 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do solo para possibilitar a construção de uma habitação para a sua filha, aproveitando o 
caminho infraestruturado de acesso ao terreno. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III)  
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; 
Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo em áreas de cariz rural onde 
a salvaguarda ambiental é fundamental 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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Limite de concelho
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Participação
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 411 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel de Oliveira Matos 
FREGUESIA: Brito 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para manutenção da capacidade construtiva. 
 
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 – Coletor de águas residuais; Espaços florestais de proteção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, constata-se que a mesma não constitui uma perturbação significativa no sistema ecológico aí presente. Assim, e 
por se tratar de uma área em consolidação urbanística, 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 de áreas urbanizadas. 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão, com uma alteração parcial da categoria de solo para Espaços 
urbanos de baixa densidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços urbanos de baixa densidade, Espaços florestais de proteção, ANEXO I: Zonamento acústico – 
Zonas mistas  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Beatriz Ferreira de Castro 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o terreno seja classificado como espaços residenciais para que possa ser loteado. Localizado entre duas 
zonas já construídas, apresenta uma boa orientação e encontra-se já infraestruturado com água e saneamento. Refere ainda que pela 
sua dimensão e inexistência de água para regadio, não seja possível a sua exploração. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal; Reserva Ecológica 
Nacional 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de 
proteção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adoptado, permitindo a colmatação destes aglomerados. Pelo princípio da equidade e 
proporcionalidade propõe-se a alteração parcial, junto às construções existentes, da qualificação dos solos na envolvente. 
No entanto, a restante área é inserida em Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, apresenta uma continuidade com os ter renos 
envolventes com as mesmas características, verificando-se que a alteração da sua classificação não se adequa aos interesses em 
causa, uma vez que poderia comprometer a topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva 
impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa.  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

REGISTO: 413 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

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

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A junta de freguesia solicita a reclassificação do terreno assinalado para obter capacidade construtiva.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável; Vias previstas; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais; Rede rodoviária local 
prevista; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
Agradece-se a participação da junta de freguesia, que demonstra a sua preocupação com os seus habitantes tendo estruturado uma 
participação que nos parece construtiva no sentido de acautelar o crescimento harmonioso da freguesia. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral, visa para freguesias com extensas áreas 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 dos espaços construídos. 
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 (ou criação de novas) 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. 
Para os casos identificados com o nº 1 (parcialmente), 2 e 3 da planta de localização apresentada, 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 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, concluiu-se manter esta condicionante nas parcelas nº 
1 e 2, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão. A parcela identificada 
com o nº 3 foi alvo de uma exclusão da RAN, com o compromisso de se manter na categoria de solo proposta (Espaços de uso 
múltiplo agrícola e florestal).  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Além do referido, evoca a junta de freguesia razões com componente sociológica considerando a realidade e dinâmicas locais, assim a 
atractividade da freguesia perante a prevista expansão do AvePark, das áreas industriais e a eventual deslocalização dos seus 
trabalhadores que, morando noutras freguesias, admitem vir a residir em Barco. Considerando este quadro positivo para a freguesia, não 
será aceitável que se realize, à custa de manifesto prejuízo para a sustentabilidade ecológica e, sobretudo, à custa de uma expansão 
sob o ponto de vista formal, reduzir as poucas áreas de RAN a meros fragmentos que em nada beneficiam a freguesia.  
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: António Neves Gonçalves 
FREGUESIA: Ponte 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para regularizar uma construção. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I 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 
 
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.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local. É contudo 
verdade que os terrenos confrontantes, de características similares, foram inseridos em Espaços de atividades económicas. Esta aparente 
dualidade de critérios advêm de uma estratégia de desenvolvimento do setor produtivo de forma planeada e junto a áreas de potencial 
expansão como é o facto do Parque Industrial de Ponte. Neste sentido, foi desenvolvido um estudo de acessibilidades como alternativa 
à E.N. 101 e criando uma nova ligação entre Caldelas e o AvePark com a saída da A11/A7. 
Perante este quadro, justificável perante os interesses da RAN, torna-se incomportável a ampliação das áreas habitacionais locais até 
pela natural conflitualidade entre indústria e habitação. 
 
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:  
 



414PONTE

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

1:1.549
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 415 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: IMOTEARFIL- Imobiliária, SA 
FREGUESIA: Moreira de Cónegos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Regulamento 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar os parâmetros do cálculo do índice na categoria de Espaços de atividades económicas para permitir 
legalizar algumas construções. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Construção Industrial e Armazenagem 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de transporte de 
combustíveis; Espaços de atividades económicas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Gasoduto 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das construções com o 
mesmo uma vez que o mesmo foi objeto de alterações e ajustamentos no que refere aos índices das categorias de solo.  
O regulamento prevê ainda situações de exceção para o enquadramento de índices superiores aos definidos aos regimes de 
edificabilidade das categorias de solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

1:4.553
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 416 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Paula Manuela Macedo Ribeiro 
FREGUESIA: Souto Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo de forma a poder edificar uma habitação unifamiliar numa área de terreno com 1000m². 
 
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; Áreas de edificação dispersa 
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.  
 
No caso presente, e sendo admissível a construção, existe a intenção de condicionar as futuras implantações de modo a se tornar mais 
evidente uma boa relação entre o construído e as áreas verdes envolventes evitando, assim, uma densificação numa área distante do 
núcleo central.  
 
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

1:645
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 417 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: TMG Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos para a Ind. Automóvel, S.A. 
FREGUESIA: Ponte 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que sejam anuladas as condições associadas aos princípios da Estrutura Ecológica Municipal. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Industrial e Armazenagem; 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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I, II e III; Espaços agrícolas; Espaços de 
uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços de atividades económicas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O requerente pretende que sejam anuladas as condições associadas aos princípios da Estrutura Ecológica Municipal que possam constituir 
impedimento à expansão da actividade industrial.  
 
A pretensão, a implicar uma supressão da Estrutura Ecológica Municipal, 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. 
Julgamos, no entanto ser de alterar a hierarquização proposta não pondo em causa esta estratégia de gestão, em que se atribuirá um 
único nível que englobará áreas e ações de proteção e regeneração dos ecossistemas sujeitos a pressões antrópicas.  
 
Relativamente à parcela afeta à Estrutura Ecológica Municipal de Nível I, não se considera alterar a classificação, uma vez que estão 
em causa componentes cuja preservação deve ser assegurada e que têm como função contribuir para a estabilidade física e 
sustentabilidade ecológica, correspondendo a um nível que define áreas de condicionamento à edificação (já implícitas no regime da 
REN) assumindo um carácter estratégico na gestão do território. 
 
Do que ficou dito, propõe-se a alteração (parcial) da hierarquização da Estrutura Ecológica Municipal, de forma a não existirem 
constrangimentos à expansão da actividade em causa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Estrutura Ecológica Municipal, Nível III, Estrutura Ecológica Municipal, Nível II 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Carta da estrutura ecológica municipal 
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:5.896
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REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 418 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: TMG Acabamentos Têxteis, S.A. 
FREGUESIA: Ronfe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que sejam anuladas as condições associadas aos princípios da Estrutura Ecológica Municipal. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Industrial e Armazenagem; Zona 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, II e III; Gasoduto; Infraestrutura de transporte de combustíveis; 
Infraestrutura de transporte de energia; SIDVA; Espaços agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Gasoduto; Linha de alta tensão; SIDVA; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O requerente pretende que sejam anuladas as condições associadas aos princípios da Estrutura Ecológica Municipal – Nível III que 
possam constituir impedimento à expansão da actividade industrial.  
A pretensão, a implicar uma supressão da Estrutura Ecológica Municipal – Nível III, inviabilizaria integração de componentes de 
valorização específica, acções de protecção e regeneração, com interesse municipal e com funções a salvaguardar , pondo em causa as 
opções estratégicas do plano que visam garantir a sustentabilidade ambiental e paisagística do território concelhio. 
Julgamos, ser de manter a proposta uma vez que não põe em causa a estratégia de gestão desta unidade industrial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

1:5.254
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA 

REGISTO: 419 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Maria Rosa de Freitas Pinheiro 
FREGUESIA: Gominhães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reserva Ecológica Nacional 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente possui um terreno com uma área de 10100m² e pretende construir uma habitação com uma implantação de 200m² 
servindo esta de apoio à área agrícola adjacente. 
 
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 causa 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 ocorrência em causa insere-se no sub-sistema da REN de áreas de máxima infiltração e a construção pretendida, a implantar-se 
nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN, desvirtuando, desta forma, o carácter 
ecológico do local. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respectivo regime jurídico 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, com a 
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. Distante de espaços com dinâmica 
urbana não se justifica, de forma alguma, a sua alteração que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, sem benef ício 
algum para o interesse coletivo. 
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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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:2.013

419
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: 420 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Macedo Ribeiro 
FREGUESIA: Corvite 
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 - Área Florestal; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada e Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços florestais de proteção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda 
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter 
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação 
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. A área em causa (situada a nascente 
da zona de construção proposta) insere-se numa unidade ecológica de importância relevante (Espaços florestais de proteção), onde se 
pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas 
potencialidades. Simultaneamente, esta área 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 sensibil idade 
ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade 
(capacidade de resiliência) do ecossistema. A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a 
alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, 
anulando as funções presentes no sistema em causa. Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da 
tutela com competência na matéria em causa. 
Para além disso, a área 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 justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual que originaria uma 
situação urbanística desadequada ao ordenamento e racionalização que se pretende conferir ao local, não existindo argumentação técnica 
capaz de fundamentar, perante a tutela, a pretensão. 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

1:2.789
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Carlos Oliveira Lopes 
FREGUESIA: Tabuadelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para a manutenção da 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 – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

REQUERENTE: Bernardino da Silva e Sousa 
FREGUESIA: Nespereira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo proposta para o terreno assinalado no sentido de regularizar a 
construção de um anexo com mais de 30 anos e uma ampliação. Propõe ainda que seja possível a construção de um armazém 
destinado ao desmantelamento de veículos em fim de vida. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I, II e III; 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 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. 
Informa-se o requerente que a situação em causa provoca uma grande agressão na paisagem e nos ecossistemas presentes. 
O ordenamento de usos do solo nas zonas com risco de inundação é uma das prioridades da autarquia, num esforço para minimizar  
os danos que este tipo de fenómeno natural tem causado no território concelhio. 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Zonas Inundáveis ou REN, ficando por isso sujeita às disposições da 
legislação vigente.  
A edificação 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 aument o dos 
níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa 
Face ao exposto verifica-se que a solução passará por relocalizar esta atividade para o Parque de Sucata previsto 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: Maria João Pereira Novais 
FREGUESIA: Nespereira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo proposta para o terreno assinalado no sentido de construir um armazém 
agrícola para a atividade profissional. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local; 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, 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 território, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
 
O ordenamento de usos do solo nas zonas com risco de inundação é uma das prioridades da autarquia, num esforço para minimizar  
os danos que este tipo de fenómeno natural tem causado no território concelhio. 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Zonas Inundáveis ou REN, ficando por isso sujeita às disposições da 
legislação vigente.  
A edificação 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 destru tivo 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 ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Insere-se o terreno numa área agrícola e ecológica mais vasta associada a uma importante linha de água, que se pretende 
salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas 
urbanizadas pré-existentes. 
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. 
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. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão de alteração da classificação do solo, pois é afetado um 
sistema fundamental para a sustentabilidade local. 
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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: Maria Pinheiro da Silva 
FREGUESIA: Tabuadelo 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para a manutenção da capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada e dotada de Infraestruturas pelo que a sua 
extensão não coloca em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a consolidação deste aglomerado. 
Tendo em consideração que não existe nenhuma condicionante legal, nem se põem em causa valores ambientais e paisagísticos, ju lga-
se não haver inconveniente para o ordenamento do local assumir-se uma redelimitação da área como espaço urbano, na continuidade 
do existente.  
 
Em função dos argumentos apresentados, propõe-se a alteração (parcial) da qualificação do solo para Espaços residenciais. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer desfavorável.  
O fundamento para o parecer desfavorável corresponde ao facto de estas propostas constituírem simples expansões urbanas, com 
intrusões em manchas RAN ou criação de uma segunda linha de construção e exclusão de acentos de lavoura. 
Neste contexto não foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Bernardino da Silva e Sousa 
FREGUESIA: Ponte 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de um armazém. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Linhas de Alta Tensão 60KV 
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 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.  
Simultaneamente, a área em causa encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade 
pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do ter ritório, 
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. 
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o 
preenchimento da malha urbana. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa. 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local. Distante 
de espaços com dinâmica urbana não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não 
existindo qualquer argumentação técnica capaz de fundamentar, perante as tutelas, a pretensão. 
Por estes motivos, não será de se considerar favorável a pretensão. 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Paula Alexandra Malainho Oliveira 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o terreno mantenha a capacidade construtiva sendo que pretende implantar edifícios de 
armazenamento/produção de apoio à área agrícola no terreno em causa. Alega a criação de postos de trabalho. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento -  
Carta de Condicionantes -  
Carta de Uso Florestal -  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento –  
Carta de Condicionantes –  
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão, da parte norte, encontra-se classificada como espaços residenciais onde existe uma habitação e a restante 
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. 
Uma parte do terreno assinalado a sul, foi incluído na Reserva Agrícola Nacional, por se tratar de solos com boa aptidão agrícola, e 
por fazer parte de uma unidade que se encontra na periferia de uma mancha já classificada como RAN. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
Informa-se ainda que o regulamento do PDM prevê nos Espaços agrícolas (e caso se verifique autorização prévia de inutilização de 
solo agrícola pela entidade tutelar) a construção de instalações de apoio à produção, transformação, armazenamento, comercialização e 
exploração de produtos agrícolas, pecuários e silvícolas.  
Trata-se de um terreno localizado junto a uma grande área urbanizada/urbanizável da freguesia em fase de crescimento e consolidação, 
com a função maioritariamente residencial, pelo que a sua classificação a poente se insere ainda nesse aglomerado, classificado como 
Espaços residenciais, destinadas preferencialmente à edificação, promovendo a nuclearização destas zonas. 
Face ao exposto, não se considera alterar a classificação do solo no local.  
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Manuel de Almeida Oliveira 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o terreno mantenha a capacidade construtiva sendo que pretende implantar edifícios de 
armazenamento/produção de apoio à área agrícola no terreno em causa. Alega a criação de postos de trabalho. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão foi incluída na Reserva Agrícola Nacional, por se tratar de solos com boa aptidão agrícola, e por fazer 
parte de uma unidade que se encontra na periferia de uma mancha já classificada como RAN. 
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 afastada do núcleo urbano consolidado, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos, 
garantindo o funcionamento de um sistema fundamental para a sustentabilidade local.  
Informa-se ainda que o regulamento do PDM prevê nos Espaços agrícolas (e caso se verifique autorização prévia de inutilização de 
solo agrícola pela entidade tutelar) a construção de instalações de apoio à produção, transformação, armazenamento, comercial ização e 
exploração de produtos agrícolas, pecuários e silvícolas. 
 
Face ao exposto, e porque a pretensão pronunciaria um ato de dispersão que urge contrariar, não se considera conceder parecer 
favorável. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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: Britaminho - Granitos e Britas do Minho, Lda. 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Recursos geológicos 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da delimitação das zonas extrativas de duas explorações da empresa alegando a necessidade de 
expandir a atividade. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional; Exploração de Pedreiras e Minas 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada e Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I, II e III; Espaços de atividades económicas; 
Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de proteção; Património Arqueológico - Zona de Proteção; Rede 
rodoviária local; Espaços recursos geológicos 
Carta de Condicionantes – Estrada municipal; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A metodologia utilizada nos trabalhos do processo de revisão do PDM envolveu, para além de outros aspetos, uma consulta aos 
interessados no sentido de obter uma delimitação dos espaços de recursos geológicos o mais rigoroso possível, de acordo com as 
intenções de manutenção/expansão da atividade extrativa.  
No caso da área de extração das Lagedas, verifica-se que o limite previsto no Plano corresponde ao limite proposto pela empresa 
aquando da consulta anteriormente mencionada, pelo que julgamos ser de manter. 
Relativamente à área de extração da Lage do Grão, considera-se ser de integrar o limite proposto pela empresa aquando da consulta. 
Informa-se ainda o requerente que todas as áreas de extração de recursos geológicos se encontram na categoria de Espaços florestais 
(de proteção e de produção) onde se admite o licenciamento de pedreiras e ou a sua ampliação conforme previsto no Regulamento 
do PDM.  
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se coaduna com as condições previstas no plano, estando incluída a alteração 
mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de recursos geológicos, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, Estrutura Ecológica Municipal 
Nível III 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Domingos Fernandes Rodrigues 
FREGUESIA: Souto Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Áreas de edificação dispersa 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 

 
A área objecto da presente pretensão encontra-se classificada como Espaços de edificação dispersa onde se admite a função 
habitacional, equipamentos, serviços, comércio, estabelecimentos de restauração e bebidas ou turismo em espaço rural, tal como edifícios 
de apoio às actividades agrícola, pecuária e silvícola, desde que a área mínima da parcela para novas edificações corresponda a 
1000m² com frente mínima de 30m confrontante com via pública, sendo que o índice de utilização (Iu) correspondente, inc luindo as 
edificações eventualmente existentes, não exceda 0,15 da área total do terreno. 
Esta situação decorreu de uma leitura sensível da realidade do local que aponta os conjuntos edificados de Pombal, Bouça e Penedinho 
como elementos patrimoniais de interesse municipal, sobretudo pela qualificação paisagística e unicidade rural do local. Esta opção de 
classificação de uso de solo foi, em devido tempo, disposta à apreciação da junta de freguesia que apresentou a sua total concordância 
por considerar ser de manter a caraterização rural que o local denota. 
No que se refere ao caminho de acesso à universidade, Travessa do Seminário, na freguesia de Azurém, não se prevê, no âmbito da 
Revisão do PDM, qualquer intervenção. 
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:  
 



429

SOUTO (SANTA MARIA)

-13000

-13000

Fonte: CMG
Escala
0 205 10 15 m

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

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.451

429
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



429

AZURÉM

-13000

-13000

Fonte: CMG
Escala
0 4010 20 30 m

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

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:2.791

429
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: 430 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Junta de Freguesia de Prazins Sto. Tirso 
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 a instalação de um parque religioso. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como 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 sua 
topografia e valor paisagístico, 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. 
Relativamente à intenção de instalação de um parque religioso nesta área, considera-se que, por motivos que se prendem com o 
carácter histórico e simbólico, se deveria localizar junto aos restantes equipamentos religiosos da freguesia. 
 
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: Maria Zélia da Silva Fernandes Matos 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja restituída a capacidade construtiva do terreno como Espaços urbanos de baixa densidade e retirado o 
regime de Estrutura Ecológica Municipal. 
 
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. 
 
Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, não se considera alterar, uma vez que estão em causa componente s naturais 
e culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes (agrícolas e florestais) e pelas suas caracterí sticas não 
obrigam à imposição de um regime não edificável. A manutenção desta função específica, contribui para a conse rvação da unidade 
ecológica onde se insere e deve ser valorizada de forma a permitir uma melhor identidade do local. 
 
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 Torcato de Oliveira Freitas 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita que seja retirado o regime de Estrutura Ecológica Municipal para o seu terreno, alegando que com esta alteração 
pretende iniciar um processo de licenciamento para a construção de uma habitação unifamiliar. 
 
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 – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de 
produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, prende-se com a presença de componentes naturais e/ou culturais 
relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes e pelas suas características não obrigam à imposição de um regime 
não edificável.  
Relativamente ao assunto em apreço, e para o caso de áreas urbanas/urbanizáveis, privilegiam-se várias ações de valorização 
específica que se prendem nomeadamente com a redução do índice de impermeabilização (Iimp) máximo previsto (como por exemplo 
pela utilização de pavimento permeável ou semi-permeável) ou impedimentos ao nível de alterações significativas de topografia que 
ponham em causa a relação harmoniosa com terreno envolvente.  
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. 
Face ao exposto, julgamos não existir impedimento à realização de operações urbanísticas apenas se pretende reforçar o caráte r especial 
daquele local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

-11000

-11000

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

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

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.780
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REGISTO: 433 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Avelino de Oliveira Salazar 
FREGUESIA: Brito 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1992. 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. 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.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por esse motivo, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera favorável a pretensão 
pois não fica garantida a proteção do solo e a valorização e qualidade da paisagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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-20000

-20000
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Escala
0 102,5 5 7,5 m

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

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:908
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REGISTO: 434 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Fernandes Marques Ferreira 
FREGUESIA: Sande S Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O caso em apreço, refere-se a um terreno que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A manutenção 
destas áreas, no seu estado actual, revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere, sendo 
condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos consolidados, não se considerando correta a sua inclusão em área urbana uma vez que 
a expansão pretendida iria constituir-se como um factor de dispersão que urge contrariar. 
Contudo, na categoria de solo em causa (Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal), admite-se a ampliação de edifícios até 30% 
da área de construção existente. 
 
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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SANDE (SÃO MARTINHO)

Fonte: CMG
Escala
0 4010 20 30 m

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

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.105
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: António Gonçalves Silva 
FREGUESIA: Sande S Martinho 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno para a ampliação de uma construção.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Áreas de edificação dispersa; 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 que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A manutenção 
destas áreas, no seu estado actual, revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere, sendo 
condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais. 
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos consolidados, não se considerando correta a sua inclusão em área urbana uma vez que 
a expansão pretendida iria constituir-se como um factor de dispersão que urge contrariar. 
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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SANDE (SÃO MARTINHO)

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

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

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.299
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REGISTO: 436 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Eduardo da Silva Gonçalves 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja retirado a classificação de Estrutura Ecológica Municipal, Nível II, uma vez que pretende solicitar o 
licenciamento de um anexo de cave e rés-do-chão destinado a garagem. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Parque 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, prende-se com a presença de componentes naturais e/ou culturais 
relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes e pelas suas características não obrigam à imposição de um regime 
não edificável.  
Relativamente ao assunto em apreço, e para o caso de áreas urbanas/urbanizáveis, privilegiam-se várias ações de valorização 
específica que se prendem nomeadamente com a redução do índice de impermeabilização (Iimp) máximo previsto (como por exemplo 
pela utilização de pavimento permeável ou semi-permeável) ou impedimentos ao nível de alterações significativas de topografia que 
ponham em causa a relação harmoniosa com terreno envolvente.  
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. 
Face ao exposto, julgamos não existir impedimento, ao nível do regime da Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, à realização de 
operações urbanísticas apenas se pretende reforçar o caráter especial daquele local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

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

GUIMARÃES (SÃO SEBASTIÃO)

Fonte: CMG
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.266
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Laurindo Torcato Martins Novais 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva; Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita que seja reposta a capacidade construtiva do PDM de 1994 propondo a alteração de Espaços florestais de 
produção para Espaços residenciais e retirado o regime de Estrutura Ecológica Municipal. Informa ainda que possui um alvará de 
construção nº839/08 ao qual pretende apresentar um aditamento. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Construção Dominante (Tipo II); Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Captação de Águas 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Gasoduto; Infraestrutura de transporte de combustíveis; SIDVA; 
Espaços florestais de produção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – SIDVA; Gasoduto 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos in teresses em causa uma vez que compromete 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa. 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 proposta do requerente induz na criação de uma nova frente de construção, em relação ao arruamento principal, que colide, do ponto 
de vista urbanístico e paisagístico, com os objetivos estratégicos no Plano. 
 
Relativamente à classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, prende-se com a presença de componentes naturais e/ou 
culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes e pelas suas características não obrigam à imposi ção de um 
regime não edificável.  
Relativamente ao assunto em apreço, e para o caso de áreas urbanas/urbanizáveis, privilegiam-se várias ações de valorização 
específica que se prendem nomeadamente com a redução do índice de impermeabilização (Iimp) máximo previsto (como por exemplo 
pela utilização de pavimento permeável ou semi-permeável) ou impedimentos ao nível de alterações significativas de topografia que 
ponham em causa a relação harmoniosa com terreno envolvente.  
 
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. 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo 
com a tramitação legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação, esclarecendo-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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Fonte: CMG
Escala
0 102,55 7,5 m

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

1:1.364
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Laurindo Torcato Martins Novais 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva; Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente alega a existência de uma operação de loteamento com o alvará nº50/99 do qual possui o lote nº5 que pretende que 
seja alterado para Espaços residenciais e retirado o regime de Estrutura Ecológica Municipal. Informa ainda que este Plano devia 
contemplar esta operação de loteamento já aprovado e em fase de levantamento de alvará. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Construção Dominante (Tipo II); Área Florestal 
Carta de Condicionantes - Captação de Águas 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; SIDVA; Espaços florestais de produção; 
Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; SIDVA 
 

 
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. 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 parcela em causa possui capacidade construtiva face ao arruamento principal considerando-se que a área posterior se localiza atrás 
da frente urbana pelo que, a viabilização de espaços para edificação nessa segunda frente contraria o modelo urbano definido para o 
território do concelho. 
 
Relativamente à classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, prende-se com a presença de componentes naturais e/ou 
culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes e pelas suas características não obrigam à imposi ção de um 
regime não edificável.  
Relativamente ao assunto em apreço, e para o caso de áreas urbanas/urbanizáveis, privilegiam-se várias ações de valorização 
específica que se prendem nomeadamente com a redução do índice de impermeabilização (Iimp) máximo previsto (como por exemplo 
pela utilização de pavimento permeável ou semi-permeável) ou impedimentos ao nível de alterações significativas de topografia que 
ponham em causa a relação harmoniosa com terreno envolvente.  
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. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo 
com a tramitação legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação, esclarecendo-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 Zulmira de Abreu Pereira Mendes Teixeira de Melo 
FREGUESIA: Guardizela 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta 
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do 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: Avelino Martins de Sá 
FREGUESIA: Briteiros Salvador 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende construir uma habitação no seu terreno alegando que o mesmo se enquadra na contiguidade da mancha urbana. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se 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 principio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
 
É 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 ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização 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 ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
Neste contexto não é possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Tintojal - Tinturaria e Acabamentos, Lda 
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 o desenvolvimento da atividade económica. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Gasoduto; Infraestrutura de transporte de combustíveis; SIDVA; 
Espaços urbanos de baixa densidade; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Gasoduto; SIDVA; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, constata-se que a mesma se enquadra numa área de alguma concentração industrial importante para a economia 
local e, uma vez que não são subvertidos os princípios inerentes ao PDM, julga-se ser viável a inclusão parcial da área em causa em 
Espaços de atividades económicas, permitindo o desenvolvimento da atividade mencionada.  
O restante terreno mantém-se classificado como Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, constituindo-se como um sistema 
fundamental para a sustentabilidade local que interessa preservar, sendo compatível com esta categoria de solo a implantação de 
infraestruturas. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão, com uma alteração parcial da categoria de solo para Espaços 
de atividades económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de atividades económicas, Espaços urbanos de baixa densidade, Espaços de uso múltiplo agrícola 
e florestal 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
 

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Gaspar Dias Faria 
FREGUESIA: Atães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que sejam anuladas as condições associadas aos princípios da Estrutura Ecológica Municipal. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; SIDVA; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O requerente pretende que sejam anuladas as condições associadas aos princípios da Estrutura Ecológica Municipal.  
A pretensão, a implicar uma supressão da Estrutura Ecológica Municipal, inviabilizaria a manutenção da continuidade eco lógica 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. 
Assim, julgamos ser de manter a proposta, uma vez que estão em causa componentes naturais e culturais únicas que constituem 
continuidades com os restantes sistemas, e que pelas suas características não obrigam à imposição de um regime não edificável . 
Contribuem para a conservação e devem ser valorizados, de forma a promover uma melhor identidade e leitura da continuidade da 
estrutura. 
Face ao exposto, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Manuel de Araújo 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do solo do seu terreno de forma a enquadrar a legalização de uma habitação 
existente na parcela.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não 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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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Carla Sofia Fernandes Monteiro 
FREGUESIA: Airão Sta Maria 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área em causa encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública. A 
delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante por apresentar 
elevada aptidão agrícola.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
O caso em apreço, 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. 
 
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: Indústria Têxteis Somelos 
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 o desenvolvimento de uma atividade económica. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável; Área Sujeita a P.U. 
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; SIDVA; Espaços agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; 
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 parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola 
Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um 
processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o 
princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas 
daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma nova área por se 
mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.  
 
Simultaneamente, 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 biológ ica do território, possibilitando avaliar a sua 
sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e 
vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A edificação em áreas ameaçadas pelas cheias contribuirá para acentuar a 
vulnerabilidade do território à ocorrência de cheias e inundações, contribuindo para uma consequente alteração do regular fun cionamento 
do sistema hidrológico, constituindo obstáculos à progressão das águas, provocando a subida do seu nível a montante e um aumento 
da velocidade 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, 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: Carlos Alberto da Silva Magalhães 
FREGUESIA: Brito 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se parcialmente como restrição de 
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, 
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi 
proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 
do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de 
Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do 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, referente a áreas de máxima infiltração, será significativamente afetada pelo 
aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana. 
 
Simultaneamente, a área em causa encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se parcialmente como restrição 
de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva 
Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um 
processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o 
princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas 
daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma nova área por se 
mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa. 
 
Face ao exposto, não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo 
argumentação técnica capaz de fundamentar, perante as tutelas, a pretensão. 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

REQUERENTE: Domingos Lopes 
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 no sentido de construir um pequeno 
edifício de comércio. 
 
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; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Estrada nacional; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. 
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de 
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do 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.  
 
A área objeto da pretensão encontra-se igualmente 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. 
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. Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na maté ria em 
causa. 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva, numa área agrícola e ecológica mais vasta associada a uma 
importante linha de água, Ribeira de Nespereira, que se pretende salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração 
paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes.  
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local. 
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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: M. Couto Alves, SA 
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 industrial. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Vias Previstas; Área Florestal; Zona Não Urbanizável; Zona de Construção Industrial e Armazenagem 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; SIDVA; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – SIDVA; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área onde se insere a pretensão encontra-se parcialmente classificada desde 1994 como zona de construção industrial e de 
armazenagem, zona não urbanizável e área florestal não condicionada, verificando-se que o estaleiro entretanto instalado se localizou na 
sua maior extensão fora da área industrial.  
 
Excecionalmente, em zona não urbanizável e em situações devidamente justificadas, poder-se-ia viabilizar a edificação de pavilhões 
industriais. Acontece porém, que se verifica que a situação de excecionalidade deu lugar a um uso corrente tendo levado à constituição 
de uma área de características industriais que subverteu os princípios de planeamento para a zona. Assim sendo, e reconhecendo que 
a esta zona ainda se poderá conferir ou manter o seu carácter de enquadramento ambiental qualificado, julga-se não ser desejável 
qualquer outra instalação industrial que não cumpra os princípios do novo Plano. 
Informa-se que existe uma área destinada a atividades económicas, devidamente planeado e infraestruturado, a sul do terreno em causa 
que poderá acolher as suas pretensões. 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa dado o caráter de 
excecionalidade do licenciamento deste tipo de atividades em solos com estas características, devendo prever-se a reposição da aptidão 
florestal aqui presente, quando finda a atividade, privilegiando-se, para estas áreas, a produção de madeira, de biomassa para energia, 
de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos, garantindo a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou 
vocação florestal com dimensão significativa. 
 
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: Marvalu, Investimentos Imobiliários, SA 
FREGUESIA: Brito 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para o desenvolvimento de atividades económicas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Industrial e Armazenagem 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços de atividades económicas; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, constata-se globalmente que a mesma não constitui uma perturbação significativa da unidade da Reserva Agrícola 
Nacional (uma vez que a sua topografia sofreu profundas alterações em função da anterior classificação do solo – Zona de construção 
industrial e armazenagem), assim como da configuração urbanística envolvente. Por se tratar de uma área industrial já consolidada 
importante para a economia local e, uma vez que não são subvertidos os princípios inerentes ao PDM que procuram essencialment e a 
nuclearização de áreas urbanizadas, julga-se ser viável a inclusão parcial da área em causa em Espaços de atividades económicas, 
permitindo o desenvolvimento das atividades mencionadas.  
O restante terreno encontra-se classificado como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como um 
sistema fundamental para a sustentabilidade local. Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes das 
tutelas com competência na matéria em causa. 
 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão, com uma alteração parcial da categoria de solo para Espaços 
de atividades económicas. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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REQUERENTE: Joaquim Jorge Oliveira Pereira 
FREGUESIA: Barco 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para a manutenção da capacidade construtiva. 
 
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; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional tendo resultado de um processo de redelimitação, 
proposto pela Câmara e validada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), tendo como orientação 
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, 
respeitando as componentes físicas e ambientais, bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Sob o ponto de vista urbanístico, não se demonstra como viável a aceitação do requerido uma vez que se pretende uma inserção em 
espaços onde se visa salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos, no sentido contrário à aglomeração principal da freguesia e 
apoiado numa estrutura viária inconsequente (rua sem saída). 

 
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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REQUERENTE: Maria de Fátima Matos Freitas Marques 
FREGUESIA: Briteiros Sto Estevão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do seu terreno para a construção de uma habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita  
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível 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 ap tidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local.  
 
Sob o ponto de vista urbanístico, considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram 
restringidas aos terrenos que já eram parcialmente urbanos. 
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. 
Trata-se de uma área de urbanização não programada, excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde as construções aí presentes 
não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a 
descaracterização da paisagem das freguesias rurais. 
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local. 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Maria da Glória de Castro Francisco 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende proceder a uma operação de destaque num terreno classificado como Espaços residenciais que já possui uma 
construção com um alvará nº1994/03. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em causa encontra-se classificado como Espaços residenciais, que não possui área mínima para construção e simultaneamente 
para a realização de operações de destaque.  
Esta classificação por si só não garante a possibilidade de construção, pelo que deverão ser atendidas as demais matérias 
regulamentares nomeadamente o RGEU, o RMEU e o Regulamento do PDM. 
 
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se coaduna com as condições previstas no plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO:  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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REQUERENTE: João Martins 
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 a edificação de habitações. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo 
III) 
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 II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de 
produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
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 de topografia acentuada, com características 
morfológicas sem aptidão para a construção, constituindo-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. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as áreas de 
salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a control ar o 
carácter excessivamente disperso das áreas construídas.  
 
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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Coordenadas Hayford-Gauss
Altitudes em Metros - Equidistância das Curvas 5 Metros - Datum Vertical Marégrafo de Cascais

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:2.504

453
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: 454 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: João Martins 
FREGUESIA: Prazins Sto Tirso 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

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

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
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. 
Verifica-se que a parcela em causa apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção, pelo que a manutenção 
destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer 
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades florestais. 
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as áreas de 
salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a control ar o 
carácter excessivamente disperso das áreas construídas.  
 
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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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:1.174

454
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: 455 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Domingos Cardoso Mendes de Araújo 
FREGUESIA: Silvares 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita o ajuste da área classificada como Espaços residenciais de acordo com o anterior PDM, em substituição da 
classificação de Espaços de usos especial, uma vez que no local possui uma construção com alvará nº569/84 e um anexo que 
pretende legalizar. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços de uso especial; Espaços 
residenciais 
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável, com construções licenciadas, pelo que 
a extensão da classificação de Espaços residenciais, ajustada à função existente no local, 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 especial, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Filipe Miguel Ferreira de Menezes Areias 
FREGUESIA: Costa 
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 urbanos de baixa densidade uma 
vez que confronta com a via pública e outras construções. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Património Arqueológico - Sítio arqueológico; Espaços florestais de 
produção 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados 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 das 
freguesias rurais pelo que foi retirada capacidade construtiva a áreas efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urban ísticos, 
acautelando situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental. 
 
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: Fernanda Manuela Salgado 
FREGUESIA: Aldão 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende retirar a classificação de Estrutura Ecológica Municipal do seu terreno. Existe para o local o pedido de 
informação prévia de um armazém. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço, classificado agora como Espaço residencial, estava anteriormente inserido em Reserva Ecológica Nacional.  
No sentido de assegurar a manutenção da continuidade ecológica entre os sistemas presentes e o funcionamento entre eles, uma vez 
que ainda se mantêm as características subjacentes à classificação deste terreno como REN, esta área é de grande interesse ecológico 
à escala municipal, apesar da sua dimensão e representatividade reduzida em relação à escala nacional. A sua alteração poderá colocar 
em causa as opções estratégicas do plano que visam garantir a sustentabilidade ambiental e paisagíst ica do território concelhio. 
 
Face ao exposto, não se considera alterar a classificação do solo, uma vez que estão em causa componentes naturais e culturais 
relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes (agrícolas e florestais) e pelas suas características não obrigam à 
imposição de um regime não edificável. A manutenção desta função específica, contribui para a conservação da unidade ecológic a onde 
se insere e deve ser valorizada de forma a permitir uma melhor identidade do local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: Filipe Miguel Ferreira de Menezes Areias 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva; Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja reposta a capacidade construtiva do terreno assinalado, anteriormente classificado como zona de 
construção central, à semelhança dos terrenos envolventes classificados como Espaços residenciais e que seja retirado o regime de 
Estrutura Ecológica Municipal. Refere que para o local não foi ainda apresentado nenhum PIP porque o terreno se encontra em 
processo de partilhas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de transporte de 
combustíveis; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços de uso especial; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Gasoduto 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A parcela em causa possui capacidade construtiva face ao arruamento principal considerando-se que a área posterior se localiza atrás 
da frente urbana pelo que, a viabilização de espaços para edificação nessa segunda frente contraria o modelo urbano definido para o 
território do concelho. Do ponto de vista urbanístico, verifica-se que esta mancha de construção detém um núcleo bem conformado e 
controlado, com a demarcação clara das suas reservas e áreas sensíveis, não sendo por isso aconselhável o descont rolo das mesmas.  
A densificação de construção na área posterior do terreno, que se encontra enquadrada em Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, 
não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação 
florestal de dimensão significativa. A 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 potencial idades agrícolas ou florestais. 
Relativamente à classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, estamos perante a presença de componentes naturais e/ou 
culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes e pelas suas características não obrigam à imposição de um 
regime não edificável. Alerta-se para o facto da existência da nascente da Ribeira da Costa/Couros neste local. A permeabilidade deste 
espaço deve ser máxima, sendo que o aumento da ocupação urbanística e o consequente aumento das zonas impermeáveis poderão 
reflectir na deterioração dos indicadores da qualidade de vida e saúde das populações, nomeadamente, a qualidade ambiental, 
paisagística e estética dos sistemas fluviais circundantes. Como tal, a protecção destes sistemas fluviais deve constituir uma preocupação 
fundamental na política de preservação dos recursos hídricos. Privilegiam-se, para estas áreas, várias ações de valorização específica 
que se prendem nomeadamente com a redução do índice de impermeabilização (Iimp) máximo previsto (como por exemplo pela 
utilização de pavimento permeável ou semi-permeável) ou impedimentos ao nível de alterações significativas de topografia que ponham 
em causa a relação harmoniosa com terreno envolvente. 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. 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local. 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

1:2.388
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Filipe Miguel Ferreira de Menezes Areias 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o terreno assinalado correspondente ao lote 1A e 2, do alvará do loteamento nº167/77, aditamento nº105 
seja integrado em solo classificado como Espaços residenciais e que seja retirado o regime da Estrutura Ecológica Municipal. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Rede rodoviária local; 
Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Outras estradas 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno assinalado encontra-se parcialmente classificado como Espaços residenciais, na frente confrontante com a estrada nacional 
sendo a restante área inserida em Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. Do ponto de vista urbanístico verifica-se que esta 
mancha de construção 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.  
 
A densificação de construção na área posterior do terreno, que se encontra enquadrada em Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, 
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.  
 
Relativamente à classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, estamos perante a presença de componentes naturais e/ou 
culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes e pelas suas características não obrigam à imposição de um 
regime não edificável.  
Relativamente ao assunto em apreço, e para o caso de áreas urbanas/urbanizáveis, privilegiam-se várias ações de valorização 
específica que se prendem nomeadamente com a redução do índice de impermeabilização (Iimp) máximo previsto (como por exemplo 
pela utilização de pavimento permeável ou semi-permeável) ou impedimentos ao nível de alterações significativas de topografia que 
ponham em causa a relação harmoniosa com terreno envolvente.  
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. 
 
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um alvará de construção, esclarece-se que o mesmo 
constitui 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: Filipe Miguel Ferreira de Menezes Areias 
FREGUESIA: Infantas 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

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

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Agostinho Jorge Araújo Areias 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja retirado o regime de uso do solo como Estrutura Ecológica Municipal para o seu terreno. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Gasoduto 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, prende-se com a presença de componentes naturais e/ou culturais 
relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes e pelas suas características não obrigam à imposição de um regime 
não edificável.  
 
Relativamente ao assunto em apreço, e para o caso de áreas urbanas/urbanizáveis, privilegiam-se várias ações de valorização 
específica que se prendem nomeadamente com a redução do índice de impermeabilização (Iimp) máximo previsto (como por exemplo 
pela utilização de pavimento permeável ou semi-permeável) ou impedimentos ao nível de alterações significativas de topografia que 
ponham em causa a relação harmoniosa com terreno envolvente.  
 
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. 
 
Face ao exposto, julgamos não existir impedimento à realização de operações urbanísticas apenas se pretende reforçar o caráter especial 
daquele local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Agostinho Jorge Araújo Areias 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja retirado o regime de uso do solo como Estrutura Ecológica Municipal para o seu terreno. 
 
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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de atividades económicas 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, prende-se com a presença de componentes naturais e/ou culturais 
relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes e pelas suas características não obrigam à imposição de um regime 
não edificável.  
 
Relativamente ao assunto em apreço, e para o caso de áreas urbanas/urbanizáveis, privilegiam-se várias ações de valorização 
específica que se prendem nomeadamente com a redução do índice de impermeabilização (Iimp) máximo previsto (como por exemplo 
pela utilização de pavimento permeável ou semi-permeável) ou impedimentos ao nível de alterações significativas de topografia que 
ponham em causa a relação harmoniosa com terreno envolvente.  
 
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. 
 
Face ao exposto, julgamos não existir impedimento à realização de operações urbanísticas apenas se pretende reforçar o caráter especial 
daquele local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Agostinho Jorge Araújo Areias 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação de solo respeitante à Estrutura Ecológica Municipal Nível II e Zona Inundável. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Industrial e de Armazenagem 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Espaços agrícolas; 
Espaços residenciais; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Gasoduto; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A classificação de Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, prende-se com a presença de componentes naturais e/ou culturais 
relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes e pelas suas características não obrigam à imposição de um regime 
não edificável.  
Relativamente ao assunto em apreço, e para o caso de áreas urbanas/urbanizáveis, privilegiam-se várias ações de valorização 
específica que se prendem nomeadamente com a redução do índice de impermeabilização (Iimp) máximo previsto (como por exemplo 
pela utilização de pavimento permeável ou semi-permeável) ou impedimentos ao nível de alterações significativas de topografia que 
ponham em causa a relação harmoniosa com terreno envolvente.  
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 referida delimitação como Zona inundável 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. 

 
Face ao exposto, julgamos não existir impedimento à realização de operações urbanísticas apenas se pretende reforçar o caráter especial 
daquele local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: José Vicente Leite de Faria Gonçalves Costa 
FREGUESIA: Gémeos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reclassificação do terreno para zona industrial alegando que o solo em causa perdeu as características físico-
químicas de um solo agrícola.  
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços de uso 
especial; Espaços residenciais; Espaços verdes de enquadramento 
Carta de Condicionantes – Outras estradas; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno em apreço apresenta já uma zona de construção face à Rua José Pereira da Silva que do ponto de vista da capacidade 
construtiva entende-se ser suficiente para a pretensão. Contudo, alterou-se a classificação do Espaço de uso especial para Espaço 
residencial a fim de aumentar a área disponível para edificação.  
 
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de 
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
Esta área foi mantida na RAN por se tratarem de solos com elevada 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) bem como convenientes para a agricultura. 
 
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: João Pereira 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a reposição da classificação do solo face à estrada nacional de acordo com o PDM anterior. Refere ainda que a 
parcela que se encontra classificada como solo rural não tem características físico-químicas de uma área rural sustentando-se com o 
parecer de um Engº Biólogo. 
 
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; Rede rodoviária principal; Espaços agrícolas; Espaços residenciais; 
Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Estrada nacional; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias onde as áreas 
de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a controlar 
o carácter excessivamente disperso das áreas construídas, pelo que a ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende 
controlar.  
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial desmedida, com agressão da 
paisagem e dos recursos naturais com a constante modificação da topografia (aterros e desaterros sem respeito pelas condições  
ambientais), bem como a impermeabilização excessiva devido ao uso intenso dos espaços em áreas que deveriam ser acauteladas e 
salvaguardadas com graves prejuízos para os sistemas naturais e ecológicos.  
A proposta do requerente induz o aumento da frente de construção, em relação ao estipulado para as áreas urbanas adjacentes, que 
colide, do ponto de vista urbanístico e paisagístico, com os objetivos estratégicos no Plano. 
O aumento desta profundidade de construção iria afetar igualmente os terrenos que se encontram classificados como condicionantes 
legais: Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica, Zonas inundáveis. 
 
A classificação de Reserva Ecológica Nacional, presente na parte posterior do terreno, foi alterada e corrigida agora nesta revisão de 
PDM, pelo zonamento urbano, sendo uma 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. 
Os sistemas da REN aí presentes são Áreas ameaçadas pelas cheias e Áreas de infiltração máxima. 
 
Acresce ainda a classificação de Zona inundável cuja 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. 
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 edificação neste sistema acentua a vulnerabilidade do território à ocorrência de cheias e inundações, contribuindo para uma 
consequente alteração do regular funcionamento do sistema hidrológico, constituindo obstáculos à progressão das águas, provoc ando a 
subida do seu nível a montante e um aumento da velocidade e do potencial destrutivo da corrente. 
 
Parte do terreno, em conjunto com a classificação de Reserva Ecológica Nacional, encontra-se também 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. 
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Deste processo de redelimitação, conclui-se manter e aumentar esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra 
conveniente para a salvaguarda da unidade agrícola e conjuntamente com os valores ambientais e ecológicos aí presentes, estabelece 
ligação entre outras manchas de RAN de caráter mais vasto. 
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.  
 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade das unidades ecológicas, 
desvirtuando, desta forma, o carácter sensível do local em apreço. 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.  
 
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a 
sustentabilidade local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Alberto Salgado Pereira Fernandes e Outros 
FREGUESIA: Selho S Jorge 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja reposta a capacidade construtiva uma vez que para o local existe uma viabilidade de 
construção/loteamento que se pretende dar início a breve trecho. 
 
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 – Infraestrutura de transporte de energia; Património Arqueológico - Zona de Proteção; Espaços agrícolas; 
Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromet e 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes 
espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos.  
O terreno em apreço, situado nas imediações dos aglomerados urbanos, 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. 
 
Esta freguesia tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica no sentido contrário a esta zona. Perante isto, e verificando-se as 
extensas áreas de construção propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia, importa acautelar outras 
situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que se revela apropriado retirar capacidade construtiva a áreas efetivamente mais 
periféricas dos acontecimentos urbanísticos. 
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. 
 
Insere-se o terreno numa área ecológica mais vasta associada a uma importante unidade florestal, que se pretende salvaguardar e 
valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas 
preexistentes. Distante de espaços com dinâmica urbana não se justifica, de forma alguma, a sua alteração para espaços de construção 
pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
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. 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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



466

SELHO (SÃO JORGE)

GONDAR

RONFE

-19000

-19000

19
60

00

19
60

00

Fonte: CMG
Escala
0 10025 50 75 m

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

Limite de concelho
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Participação

1:6.226
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Paço Alto 1 - Sociedade Imobiliária, Lda 
FREGUESIA: Selho S Jorge 
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 sem a 
condicionante de Estrutura Ecológica, alegando que o terreno não tem dimensão para uma exploração agrícola rentável. Localiza-se na 
continuidade de outras zonas industriais, próximo de áreas construídas e apoiado em via de caráter industrial infraestruturada. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; 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; Infraestrutura de transporte de 
combustíveis; Infraestrutura de transporte de energia; SIDVA; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção; Espaços resi denciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Gasoduto; Linhas de muita alta tensão; SIDVA; Reserva Agrícola Nacional; 
Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
O terreno assinalado tem várias classificações de solo e insere-se numa área agrícola e ecológica mais vasta associada a uma 
importante unidade agroflorestal, que se pretende salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística 
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes. 
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. 
 
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. 
Trata-se de uma área de urbanização não programada, 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 dispersão territorial e a descaracterização da paisagem das fregues ias 
rurais. Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, 
com a existência de unidades paisagísticas importantes para o equilíbrio do ecossistema, pelo que não se justifica a sua alte ração para 
espaços de construção. 
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 Augusto Duarte Xavier 
FREGUESIA: S Torcato 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende alterar a classificação do solo para Espaços residenciais (solo urbanizável) sem a sobreposição da Estrutura 
Ecológica Municipal, na continuidade de outras áreas de construção/expansão propostas neste plano. Refere ainda a existência de uma 
via. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo II)  
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
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 
 
Do ponto de vista urbanístico verifica-se a existência de uma grande área de expansão a poente do terreno em causa em solo com 
capacidade construtiva contígua ao núcleo central da freguesia de Selho S Lourenço. No entanto, considera-se que a expansão da área 
de construção não contraria o modelo urbano urbanístico adotado, pelo que se considera conceder parecer favorável à pretensão.  
 
Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, não se considera alterar, uma vez que estão em causa componentes naturais 
e culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes (agrícolas e florestais) e pelas suas características não 
obrigam à imposição de um regime não edificável. A manutenção desta função específica, contribui para a conservação da unidad e 
ecológica onde se insere e deve ser valorizada de forma a permitir uma melhor identidade do local. 
 
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013, 
tendo a mesma obtido parecer 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:  
 



468

SÃO TORCATO

SELHO (SÃO LOURENÇO)

ALDÃO

-12000

-12000

Fonte: CMG
Escala
0 4010 20 30 m

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

 

 

 

REQUERENTE: Manuel António Barbosa Fernandes 
FREGUESIA: Airão S João 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para regularizar uma atividade económica. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita 
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 e III; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços de recursos 
geológicos; Espaços florestais de proteção; Espaços de atividades económicas 
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
De acordo com o PDM de 1994, a área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), 
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. 
Nos trabalhos de redelimitação da REN, 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, parte desta área (que faz frente com a via habilitante) foi alvo de uma exclusão (para Espaços de atividade económicas), 
atendendo à necessidade de se regularizar a atividade económica aí existente. Esta exclusão foi aceite pela tutela com o compromisso 
(assumido pelo proprietário) de ser relocalizado o edifício que se encontra em situação irregular (constitui atualmente um fator de 
intrusão para a integridade da unidade da REN), colmatando-se assim a área dedicada às actividades económicas. 
Desta forma, assegura-se o objetivo adotado para a REN do concelho de Guimarães, que pretende afirmar a coesão espacial da 
estrutura biológica do território, ao mesmo tempo que se permite o desenvolvimento de actividades económicas com importância para a 
economia do concelho. 
Na restante área mantém-se a classificação de REN (sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na 
matéria em causa), encontrando-se simultaneamente enquadrada em Espaços florestais de proteção, onde se pretende salvaguardar a 
proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica, a proteção micro-climática e a proteção ambiental. 
 
Face ao exposto, não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Vieira Duarte da Silva 
FREGUESIA: Conde 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação de solo no sentido de legalizar as construções aí presentes. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão e a classificação de solo prevista para o terreno assinalado, verifica-se que parte do terreno está classificado 
como Espaços residenciais estando englobado num aglomerado urbano. A restante área 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. 
 
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. 
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. 
A edificação neste sistema acentua a vulnerabilidade do território à ocorrência de cheias e inundações, contribuindo para uma 
consequente alteração do regular funcionamento do sistema hidrológico, constituindo obstáculos à progressão das águas, provoc ando a 
subida do seu nível a montante e um aumento da velocidade e do potencial destrutivo da corrente. 
 
Neste contexto não é possível proceder à alteração pretendida. 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Jaime Filipe Ferreira Salazar Leitão e Freitas 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita manter uma faixa de construção junto à estrada nacional e alega que a classificação da carta de perigos idade e 
risco de incêndio não teve em conta a limpeza do terreno efetuada recentemente.   
 
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 – 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; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza 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. 
 
Quanto à delimitação de áreas risco de incêndio das classes alta ou muito alta, esta classificação realiza-se no âmbito do Plano 
Municipal Defesa da Floresta Contra Incêndios, sendo aplicável a legislação nacional relativa ao Sistema de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios. Desta forma, a pretensão não se enquadra no âmbito do processo de discussão pública 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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1:2.924
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Mário Castro Oliveira 
FREGUESIA: Abação 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de forma a regularizar as construções existentes. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços verdes de enquadramento 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição 
de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a 
produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa. De igual modo, estabelece ligação entre outras 
manchas de RAN. 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local  
 
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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ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)
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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

1:815
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Agostinho da Silva Bernardino 
FREGUESIA: Leitões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

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

 
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 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de 
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por esse motivo, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera favorável a pr etensão 
pois não fica garantida a proteção do solo e a valorização e qualidade da paisagem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

1:1.035
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Paulo Eduardo da Rocha Antunes Viana 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo do terreno assinalado (E) para Espaços centrais uma vez que este 
não se encontra englobado no Parque da Cidade. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I); Imóveis ou Conjuntos a Proteger 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de transporte de 
combustíveis; Espaços centrais; Espaços de uso especial; Espaços verdes de utilização coletiva 
Carta de Condicionantes – Património cultural - Zona de Proteção 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão e perante a argumentação do requerente, admite-se proceder a um ajustamento pontual na classificação do solo, 
uma vez que não é contrariado o modelo territorial preconizado por este PDM. 
Assim, do ponto de vista urbanístico, não se vê inconveniente na alteração da classificação do solo para Espaços centrais, de acordo 
com os limites solicitados pelo requerente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços centrais, Espaços verdes de utilização coletiva, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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Participação

1:1.897
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Paulo Eduardo da Rocha Antunes Viana 
FREGUESIA: Costa 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo do terreno assinalado (CC) para Espaços centrais uma vez que esta 
se constitui como principal ativo patrimonial para sustentar e caucionar a função social objeto do clube. Refere ainda que para o local 
existe um pedido de informação prévia com viabilidade construtiva para um edifício multifamiliar. 
 
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; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Espaços de uso especial 
Carta de Condicionantes – Gasoduto 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que a classe de solo que melhor se adequa à função existente no local, e que se pretende manter, 
é a de Espaços de uso especial previsto em atual Plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

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

1:2.500
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

REQUERENTE: José Manuel de Castro Novais 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que parte da classificação do seu terreno seja alterada para Espaços residenciais e uma parcela para Espaços 
verdes de utilização coletiva apresentando um projeto para a área. Solicita também que seja retirada a classificação de Estrutura 
Ecológica Municipal de Nível I. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais; 
Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
 
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 estrut ura 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. 
Os sistemas da REN abrangidos no terreno em causa são Áreas de infiltração máxima e Zonas ameaçadas pelas cheias. 
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 ou REN, ficando por isso sujeita às disposições da 
legislação vigente.  
 
Relativamente à parcela afeta à Estrutura Ecológica Municipal de Nível I, não se considera alterar a classificação, uma vez que estão 
em causa componentes cuja preservação deve ser assegurada e que têm como função contribuir para a estabilidade física e 
sustentabilidade ecológica, correspondendo a um nível que define áreas de condicionamento à edificação (já implícitas no regime da 
REN) assumindo um carácter estratégico na gestão do território. 
Ainda acerca da classificação de Espaços verdes de utilização coletiva, esclarece-se o requerente estas categorias correspondem a 
espaços destinados à concretização de parques de lazer já programados/projetados e parques existentes com carácter estruturante e 
inseridos na malha urbana. 
 
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. 
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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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Limite de concelho
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Rosa Almeida Ribeiro 
FREGUESIA: Nespereira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo de Espaços florestais de produção para Espaços agrícolas, a fim de 
legalizar uma habitação e adega existentes. Solicita ainda que seja retirado o regime de uso de solo de Estrutura Ecológica Municipal.    
 
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 Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, cujo principal objetivo incide na continuidade de terrenos predominantemente de 
uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegia-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para 
energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos. 
No entanto, nesta classe de solo é permitida a construção de instalações de apoio à produção, transformação, armazenamento, 
comercialização e exploração de produtos agrícolas, pecuários bem como a construção de habitação unifamiliar. 
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das construções 
com o mesmo. Esta situação por si só não garante a regularização da situação que o requerente refere, pelo que deverão ser 
atendidas as demais matérias regulamentares nomeadamente o RGEU, o RMEU e o Regulamento do PDM. 
 
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 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. 
 
Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, não se considera alterar, uma vez que estão em causa componentes naturais 
e culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes (agrícolas e florestais) e pelas suas caracterí sticas 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. 
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: Armando Almeida Ribeiro 
FREGUESIA: Nespereira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Estrutura Ecológica Municipal 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo de Espaços florestais de produção para Espaços agrícolas, a fim de 
legalizar uma habitação e adega existentes. Solicita ainda que seja retirado o regime de uso de solo de Estrutura Ecológica Municipal.    
 
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 Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de produção 
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, cujo principal objetivo incide na continuidade de terrenos predominantemente de 
uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegia-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para 
energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos. 
No entanto, nesta classe de solo é permitida a construção de instalações de apoio à produção, transformação, armazenamento, 
comercialização e exploração de produtos agrícolas, pecuários bem como a construção de habitação unifamiliar. 
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das construções 
com o mesmo. Esta situação por si só não garante a regularização da situação que o requerente refere, pelo que deverão ser 
atendidas as demais matérias regulamentares nomeadamente o RGEU, o RMEU e o Regulamento do PDM. 
 
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 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. 
 
Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, não se considera alterar, uma vez que estão em causa componentes naturais 
e culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes (agrícolas e florestais) e pelas suas caracterí sticas 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. 
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: João Leite de Almeida 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Legalização de construções 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do solo para permitir a legalização do seu prédio uma vez que o comprou e o antigo 
proprietário não o tinha legalizado. 
 
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; Áreas de edificação dispersa; 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. 
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. 
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, 
perante a tutela, a pretensão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Luís Manuel de Almeida Garrett Calheiros 
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 Não Urbanizável; Zona de Construção Central (Tipo I) 
Carta de Condicionantes - Captação de Águas 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Conduta adutora; Estação elevatória de água ou reservatório; Estrutura ecológica municipal - Nível II; 
Património Arqueológico - Sítio arqueológico; Espaços florestais de produção; Espaços centrais 
Carta de Condicionantes – Conduta adutora; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromet e 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, 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. 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a 
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema e integração/exposição na paisagem. 
Sendo parte do terreno classificado como Espaços centrais, pretende-se apenas colmatar/consolidar as áreas urbanizadas pré-existentes 
e promover a sua integração paisagística na envolvente. 
 
Relativamente 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 me lhor 
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, 
arquitetónicos, 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:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Paulo Eduardo da Rocha Antunes Viana 
FREGUESIA:  
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Regulamento 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que sejam esclarecidas algumas dúvidas em relação ao regulamento do PDM no que respeita à categoria de 
Espaços de uso especial.   
 
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 
 
O Regulamento do PDM, elaborado de acordo com as diretivas da CCDR(N) e da DGOTDU, configuram na fase de inquérito público, 
intensões e princípios de gestão que contudo, na fase posterior e por força da necessidade de afinação e retificação, viram a lterados 
ou reajustados o seu conteúdo de pormenor. 
Neste sentido, e no que respeita à questão levantada no que concerne ao art igo nº80, e ao caráter dúbio da sua aplicabilidade a 
outros usos, embora se considere pertinente a questão levantada subsiste inalterado o seu conteúdo pelo facto de, no artigo nº113 
(Precedências), ser admissível ampliações de edifícios preexistentes em situação legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Vicente Leite de Faria Gonçalves Costa 
FREGUESIA: Gémeos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o seu terreno mantenha a capacidade construtiva que tinha no PDM anterior. 
 
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 – SIDVA; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – SIDVA 
 

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Emanuel Luís Morais Antunes 
FREGUESIA: Balazar 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para a manutenção da capacidade construtiva. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza numa área de alguma concentração construtiva, pelo que se justifica a alteração 
dos pressupostos inicialmente aplicados que pretendiam estancar o crescimento urbanístico do local. Considera-se assim admitir a 
estabilização e alguma consolidação do tecido fragmentado existente, com novas regras e princípios admitindo uma nova classe de uso 
de solo – Espaços de edificação dispersa. 
Uma vez que a pretensão não põe em causa a sustentabilidade local, existem antecedentes processuais e não se pronuncia um ato 
de dispersão descontrolado, julgamos ser de alterar da qualificação do solo para Espaços urbanos de baixa densidade, repondo 
capacidade construtiva ao terreno. 
 
Pelo exposto, consideramos ser de conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

REQUERENTE: João Carlos Cruz de Sousa Félix 
FREGUESIA: Brito 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente faz uma exposição onde questiona sobretudo a “nova centralidade de Brito”. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Infraestrutura de transporte de energia; 
Linhas de muita alta tensão; Rede rodoviária local prevista; Aglomerado rural; Espaços agrícolas; Espaços centrais; Espaços uso especial 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Agradece-se a participação do requerente, que demonstra a sua preocupação com o desenvolvimento da freguesia, tendo estruturado a 
sua participação em bases generalistas, por um lado, e de aprofundamento (quase) disciplinar, por outro. 
 
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa a salvaguarda ambiental e o equilíbrio 
entre áreas de expansão e espaços de lazer fundamentais para a sustentabilidade e bem estar comum, a nuclearização das áreas 
urbanizadas de modo a controlar o carácter excessivamente disperso (e nalguns casos desmedidos) 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; ou seja, a constituição de avenidas ou alamedas dentro do 
modelo canónico/clássico (corte a direito) em nada refletiria as novas tendências de desenho urbano estabelecendo-se no território de 
forma inorgânica e não adaptada à topografia, núcleos urbanizados, património, etc., ocasionando largas e inexpressivas novas zonas de 
construção inapropriadas ao modelo de contenção, à hierarquia de planeamento e zonamento com grandes prejuízo para as “áreas 
verdes”. Assim optou-se corretamente por uma adaptação da via estruturante da nova acessibilidade (ao centro da freguesia) ao tecido 
construído libertando largas áreas para usufruto comum (futuro parque). Além disso, a proposta tal como formulada, salvaguarda a 
unidade dos terrenos agrícolas e a proteção da linha de água aí presente, sistemas fundamentais para a sustentabilidade ecológica local. 
Relativamente à denominada travessa do Outeiro (de génese não planeada) e relação com a nova via, informa-se que o PDM se 
desenvolve a uma escala (1/10000) incompatível com o grau de pormenor que é evocado, sendo de atender ao desenvolvimento da 
futura UOPG prevista em Plano.  
Não se compreende o teor da reclamação sobre a opção das áreas de passagem da nova via evocando terrenos públi cos. 
 
Relativamente ao exposto para a zona industrial de Pontelhões, os terrenos referidos para além de se encontrarem classificados como 
Reserva Agrícola Nacional, também se enquadram em Reserva Ecológica Nacional. A área classificada como Reserva Agrícola Nacional, 
constitui-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. Simultaneamente, esta a área objeto 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, represen tatividade, 
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A edificação em áreas ameaçadas pelas cheias 
contribuiria para acentuar a vulnerabilidade do território à ocorrência de cheias e inundações, traduzindo-se numa 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 seria significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana. 
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa. 
 
No que diz respeito à consulta das participações na página na internet do Município de Guimarães, apenas se poderá visualizar os 
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comentários relativos a quem participou no fórum que foi criado para o efeito. Informamos que poderá consultar nesta página o relatório 
de ponderação dos resultados da discussão pública. 
Relativamente aos elementos solicitados, estes foram já disponibilizados ao requerente. 
 

 
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

1:4.760
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO       OBSERVAÇÃO       SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: José Tiago Bento de Sousa Oliveira Guimarães 
FREGUESIA: Moreira de Cónegos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja revista a delimitação da zona de Espaços de uso especial de forma a criar uma zona residencial  
enquadrada com as construções já aprovadas na envolvente. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Equipamento; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços de uso especial; Espaços 
residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Linha de alta tensão 
 

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso especial, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas  
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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1:3.929

485
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: 486 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

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

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
A junta de freguesia pretende que seja alterada a classificação de solo no sentido de legalizar as construções aí presentes. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços 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 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. 
 
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. 
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. 
A edificação neste sistema acentua a vulnerabilidade do território à ocorrência de cheias e inundações, contribuindo para uma 
consequente alteração do regular funcionamento do sistema hidrológico, constituindo obstáculos à progressão das águas, provoc ando a 
subida do seu nível a montante e um aumento da velocidade e do potencial destrutivo da corrente. 
 
Neste contexto não é possível proceder à alteração pretendida. 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: José de Castro Cruz 
FREGUESIA: Castelões 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
Alteração de solo classificado como Reserva Agrícola Nacional para solo urbano com capacidade construtiva de habitação/habita ções. 
O requerente evoca uma frente superior a 100 metros, junto à estrada municipal 608 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 e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. 
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Por 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     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Junta de Freguesia de Souto S. Salvador 
FREGUESIA: Souto S. Salvador 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
Pedido de reclassificação de uma área que abrange varias parcelas. 
 
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 – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
Carta de Condicionantes – Outras estradas 
 

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Maria Alzira Soares Guimarães 
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 Salvaguarda Estrita; Imóveis ou Conjuntos a Proteger; 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 – Infraestrutura de transporte de energia; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
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, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, 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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Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Pizarro - Energias Renováveis, S.A. 
FREGUESIA: Brito 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo com o objetivo de instalar um empreendimento turístico. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de 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; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; Espaços 
florestais de proteção; Espaços de atividades económicas; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Outras estradas; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objeto da participação mereceu muita ponderação em sede de revisão do PDM devido ao facto de se constituir, por um lado, 
como uma área de expansão das áreas industriais aí localizadas e, por outro, pelo facto de se perspetivar a implantação de uma 
central de cogeração e reciclagem de resíduos têxteis, com uma componente ambiental muito forte e devidamente assessorada por 
estudos pareceres técnicos das entidades competentes. 
Perante isto, julga-se não estar em causa a futura viabilidade de constituição da atividade prevista, desde que se mantenham os 
pressupostos que deram origem à classificação do solo conforme presente no 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: Armando da Cunha Oliveira 
FREGUESIA: Moreira de Cónegos 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o terreno seja classificado como zona de construção. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Construção Dominante (Tipo II) 
Carta de Condicionantes - Sem classificação 
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Espaços florestais de produção; Espaços residenciais 
Carta de Condicionantes – Sem classificação 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca 
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados. 
Face ao exposto, considera-se alterar parcialmente da mancha proposta de modo a permitir a edificação e a estruturação da malha 
urbana existente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL            PREVISTO NO PLANO          OUTRO 

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

PARCIALMENTE 
FAVORÁVEL 
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Manuel Neto Pereira 
FREGUESIA: Conde 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Questões gerais 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente apresenta uma exposição denunciando operações ilegais em áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica 
Nacional. 
 
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 
 
Informa-se o requerente que a referida participação não se enquadra no processo de Discussão Pública do PDM, pelo que a mesma 
irá ser remetida ao Departamento com competências na matéria de Fiscalização. 
Acrescenta-se ainda que o terreno assinalado já se encontra com processo de Fiscalização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: Rosa Lopes 
FREGUESIA: Rendufe 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que o seu terreno se mantenha com capacidade construtiva no sentido de viabilizar um processo de loteamento e 
que para o qual foram criadas expectativas de aprovação. 
 
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 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 
 
O terreno assinalado está Enquadrado em Espaços florestais de proteção, e 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 igualmente 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. 
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 caráter 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 fisiográfi cas do mesmo, com a sucessiva 
impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa. 
Trata-se de uma área de urbanização onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagístic a.  
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 
preexistentes, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão. 
 
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: Armando de Assis Martins Teixeira 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente propõe a alteração da classificação do solo para Espaços residenciais uma vez que para o terreno, anteriormente 
classificado como zona de construção dominante, existe aprovada uma operação de loteamento com o processo nº642/10 e desta forma 
melhor representar a realidade local. 
 
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 
Carta de Condicionantes – Leitos e margens dos cursos de água; Reserva Ecológica Nacional 
 

 
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: Guilherme Alípio Abreu Fernandes 
FREGUESIA: Polvoreira 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Domínio hídrico 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende que seja retirado a classificação de Zona inundável do seu terreno referindo que a mesma classificação poderá 
resultar numa privação da possibilidade de construção da habitação. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável 
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais; Zonas inundáveis 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
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. 
 
Informa-se o requerente que no regime da zona inundável é admitida a construção de novos edifícios nas áreas urbanas consolidadas e 
em situações de colmatação, remate, ou para substituição de edifício em situação legal. 
 
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: Verónica Manuel Macedo Almeida 
FREGUESIA: Gonça 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a alteração da classificação do seu terreno para zona de construção uma vez que estava assim classificado e o 
comprou para esse fim. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III) 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Leitos e margens dos cursos de água; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional 
 

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Otojal - Estamparia Têxtil Lda 
FREGUESIA: Mesão Frio 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para Espaços de atividades económicas uma vez que no local existe uma 
indústria com licença de utilização e de exploração industrial.  
 
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 – Infraestrutura de transporte de combustíveis; SIDVA; Espaços florestais de produção; Espaços urbanos de baixa 
densidade 
Carta de Condicionantes – Gasoduto; SIDVA 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Analisada a pretensão, verifica-se que a função existente no local se coaduna com a classe de solo Espaços de atividades económicas 
pelo que a sua alteração não coloca em causa o modelo territorial adotado. 
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

 
REGULAMENTO:  
 
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de atividades económicas, Espaços urbanos de baixa densidade 
 
CARTA DE CONDICIONANTES:  
 
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:  
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      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Francisco Paulo da Silva Martins 
FREGUESIA: Atães 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Perda da capacidade construtiva 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação da categoria de solo modo a permitir enquadrar a operação urbanística. 
 
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; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas 
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional 
 

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

 
DECISÃO 
 

      FAVORÁVEL     DESFAVORÁVEL          PREVISTO NO PLANO        OUTRO 

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

 

 

 

REQUERENTE: Luís Manuel de Almeida Garrett Calheiros 
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 Não Urbanizável; Zona de Construção Central (Tipo I) 
Carta de Condicionantes - Captação de Águas 
Carta de Uso Florestal - Sem classificação 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM  
Carta de Ordenamento – Conduta adutora; Estação elevatória de água ou reservatório; Estrutura ecológica municipal - Nível II; 
Património Arqueológico - Sítio arqueológico; Espaços florestais de produção; Espaços centrais 
Carta de Condicionantes – Conduta adutora; Estação elevatória de água ou reservatório; Leitos e margens dos cursos de água; Reserva 
Ecológica Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromet e 
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, 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. 
 
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a 
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema e integração/exposição na paisagem. 
Sendo parte do terreno classificado como Espaços centrais, pretende-se apenas colmatar/consolidar as áreas urbanizadas pré-existentes 
e promover a sua integração paisagística na envolvente. 
Relativamente 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 fun ção 
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, 
arquitetónicos, 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:  
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REGISTO: 500 
 

 
      PARTICIPAÇÃO     RECLAMAÇÃO     OBSERVAÇÃO     SUGESTÃO 

 

 

 

REQUERENTE: Carlos Alberto de Oliveira Freitas 
FREGUESIA: Caldelas 
TEMA DE 

PARTICIPAÇÃO: Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural 

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994 
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita 
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Área de proteção de águas termais 
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 – Águas minerais naturais - Zona alargada; Reserva Agrícola Nacional 
 

 
PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO 
 
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública 
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de Abril. 
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão 
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as 
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de 
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.  
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa. 
 
Trata-se de um terreno distante dos principais núcleos urbanos da freguesia, não se considerando correta a sua inclusão em área 
urbana dado o desenvolvimento urbanístico na envolvente não constituir um bom precedente (por se tratar de um conjunto de génese 
espontânea que não se pretende desenvolver ou consolidar). 
A expansão pretendida iria constituir-se como um grave factor de dispersão que urge contrariar, em espaços onde se visa salvaguardar 
os valores ambientais e paisagísticos. 
 
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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