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

Manuel Alexandre Henriques

FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

Regulamento

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

501

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente apresenta algumas sugestões de forma a serem tidas em conta no processo da Revisão do PDM.
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
Apresenta o requerente algumas propostas de clarificação/alteração do articulado do PDM, sobretudo no que respeita à contabilização de
áreas e/ou de lugares de estacionamento em edificações novas e/ou existentes (do tipo explorado pela empresa que representa). Por
outro lado refere ainda ser de regulamentar atividades nas áreas de aparcamento de modo a possibilitar a sua instalação
(nomeadamente lavagem e pequenas reparações automóveis).
Se o segundo caso referido não se poderá reportar a regulamentação de um PDM mas antes, julga-se, ao âmbito de um regulamento
Municipal (RMEU), pelo que nada temos a declarar, já a questão relativa ao estacionamento se pode dividir em duas vertentes:
1- No que respeita à contabilização de áreas para cálculo do número de lugares de aparcamento automóvel, naturalmente se
encontra previsto em regulamento, de forma a nosso ver clara, que o próprio aparcamento não é objeto de contabilização
para a dotação final dos lugares.
2- No que concerne à ampliação de estabelecimentos do tipo (GuimarãesShopping) e à obrigatoriedade em proceder a
atualização das áreas de estacionamento daí decorrente (mesmo que a entidade promotora não considere essa necessidade),
crê-se haver sentido nessa situação uma vez que este tipo de estabelecimento potencia uma centralidade e uma dinâmica
urbanas que em muito ultrapassa, normalmente, as previsões iniciais - pela apropriação mais ou menos legitima dos cidadãos
desses espaços e/ou perante a saturação dos espaços exteriores públicos muito afetados em função das múltiplas solicitações
que envolvem centros comerciais (p.e. o surgimento de novos espaços de hotelaria, novas e reforçadas urbanizações etc.).
Contudo, e conforme é previsto em Regulamento do PDM através do seu artigo Áreas para infraestruturas viárias: estacionamento,
refere-se que “Em situações de manifesta impossibilidade e/ou desajustamento urbanístico, e desde que se demonstre como
urbanisticamente possível, os índices anteriormente estabelecidos poderão ser reduzidos”, ou seja, se devidamente estruturado e provado
não existir prejuízo para a funcionalidade local, outros valores poderão eventualmente ser equacionados.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-14000

GUIMARÃES (SÃO PAIO)

URGEZES

501

CREIXOMIL

-14000

501
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.903
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

502

José Manuel da Cunha Fernandes
Souto S. Salvador
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
Pedido de alteração da classificação da parcela de modo a permitir edificar uma habitação unifamiliar.
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; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Outras estradas; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão foi incluída na RAN, por se tratar de solos com boa aptidão agrícola, constituindo uma mancha significativa
que se encontra na continuidade de manchas já classificadas como RAN.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a
produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa. De igual modo, estabelece ligação entre outr as
manchas de RAN e ainda onde existiu investimento público.
Trata-se de uma área de urbanização não programada, excêntrica a núcleos urbanos consolidados, onde as construções existentes 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, dado que a mesma contraria a estratégia urbanística que
se pretende instituir no território.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SOUTO
(SANTA MARIA)

502

SOUTO (SÃO SALVADOR)

502
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.443
0 2,5 57,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

503

Junta de Freguesia de Gonça
Gonça
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
A junta de freguesia pretende, para
Local 1 e 2 – O requerente solicita
Local 3 – Alteração da classificação
Local 4 – Alteração da classificação

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

várias parcelas, o seguinte:
a possibilidade de lotear com áreas inferiores a 600m²;
de solo para zona de construção;
de solo para zona de equipamento para a construção de um pavilhão gimnodesportivo.

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não
Urbanizável
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; SIDVA; Espaços florestais de proteção; Espaços de uso especial;
Espaços residenciais; SIDVA; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Local 1 e 2 – Os terrenos assinalados encontrados classificados como Espaços urbanos de baixa densidade onde se prevê que o
terreno com a possibilidade de edificar deverá possuir uma área mínima de 1500m² e uma frente mínima de 20 m confrontante com
via pública habilitante ou a área mínima de 1000m², e uma frente mínima de 30m confrontante com via pública habilitante.
Local 3 – Prevê-se a alteração da classificação de solo para Espaços residenciais, à semelhança da envolvente, uma vez que se
prevê também a possibilidade de construção de equipamentos nesta classe de uso de solo.
Local 4 – Trata-se de um terreno contíguo ao campo de futebol, classificado como Espaços florestais de proteção e a pretensão não
se adequa aos interesses em causa, podendo comprometer a proteção da rede hidrográfica, a erosão hídrica e cheias, a proteção
micro-climática e ambiental.
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.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O sistema da REN em causa (riscos de erosão) constitui fator de intrusão para a integridade da unidade da REN pois a pretensão
desvirtua o carácter ecológico do local. 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 s olo,
anulando as funções presentes no sistema em causa.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão para o local 4, pois é afetado um sistema fundamental para
a sustentabilidade local.

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

503

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso especial
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

PREVISTO NO PLANO

OUTRO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

GONÇA

503

503

503
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.577
02,557,510 m

Fonte: CMG

-10000

503

GONÇA

503
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-10000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.343
02,254,56,759 m

Fonte: CMG

GONÇA

503

503
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:960
0 1,534,5 6 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

504

Junta de Freguesia de Gonça
Gonça
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Estrutura Ecológica Municipal
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
A Junta de Freguesia vem através do presente uma proposta de revisão do PDM para a sua freguesia e alertar para duas situações
que importa considerar:
- A alteração da classificação da Estrutura Ecológica Municipal sobreposta na zona de construção deverá ser de Nível II e não de
Nível I.
- A urbanização/construção em ruas infraestruturadas pela Câmara.
Acrescenta ainda uma planta onde assinala situações em que pretende ver alterada a classificação do uso do solo.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços de uso múltiplo
agrícola e florestal; Espaços florestais de proteção; Coletor de águas residuais; Áreas de edificação dispersa; Espaços residenciais;
SIDVA
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; SIDVA; Estrada municipal; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional;
Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Agradece-se a participação da Junta de Freguesia de Gonça, que demonstra a sua preocupação com os seus habitantes tendo
estruturado uma participação que nos parece construtiva no sentido de acautelar o crescimento harmonioso da freguesia.
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa sobretudo nas freguesias rurais onde as
áreas de salvaguarda ambiental, são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação,
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a
excessiva ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar. Acrescenta-se que se encontra em formulação a
nova Lei de Solos que, eventualmente, disponibilizará terrenos com aptidão construtiva ao mercado de aquisição, uma vez que estes
irão ser taxados de forma a não ser apetecível a sua manutenção/estagnação sem construção.
Demonstrada a preocupação legítima da Junta de Freguesia e seus habitantes na participação fundamentada nesta fase de discussã o
pública da revisão do PDM, verifica-se que, sem colocar em causa o modelo territorial de crescimento adotado, poder-se-ia ajustar
algumas das situações apontadas.
Deste modo, parte da zona 1 localizada junto ao cemitério e junto ao aglomerado localizado à entrada da freguesia (confrontante com
a freguesia de S.Torcato) foi alterada para Espaços residenciais, tal como acrescentada uma frente de construção junto à estrada
EN207-4 a norte da freguesia por forma a permitir maior expansão destes aglomerados.
No entanto, a alteração das restantes áreas assinaladas poderia colocar em causa recursos naturais subjacentes e a estratégia de
desenvolvimento adotada.
A Junta de Freguesia de Gonça pretende ainda que sejam anuladas as condições associadas aos princípios da Estrutura Ecológica
Municipal que possam constituir impedimento à expansão do núcleo central da freguesia.
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
nível que englobará componentes de valorização específica, com interesse municipal e com funções a salvaguardar.
Do que ficou dito, propõe-se a alteração da hierarquização da Estrutura Ecológica Municipal, de forma a não existirem constrangimentos
à expansão do núcleo central da freguesia, atribuindo-se a classificação de Estrutura Ecológica Municipal, nível II.

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

504

DECISÃO
FAVORÁVEL

REGULAMENTO:

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços residenciais, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas
mistas, Estrutura Ecológica Municipal - Nível I e II
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

-11000

SOUTO (SANTA MARIA)

GONDOMAR

204000

504

204000

GONÇA

SÃO TORCATO

504
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

SÃO TORCATO
-11000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:5.945
0 10203040 m

Fonte: CMG

-11000

-10000

GONDOMAR

GONÇA

204000

204000

504

SÃO TORCATO

504
-11000

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-10000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:8.250
012,52537,550 m

Fonte: CMG

-9000

504

504

204000

204000

GONÇA

504
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-9000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:5.405
07,51522,530 m

Fonte: CMG

-10000

504

GONÇA

504
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-10000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:746
0 1 234m

Fonte: CMG

GONÇA

504
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

504

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.737
02,557,510 m

Fonte: CMG

GONÇA

504
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

504

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:687
0 1 2 3 4m

Fonte: CMG

SÃO TORCATO

GONÇA

504

SÃO TORCATO

504
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:3.113
0 5 101520 m

Fonte: CMG
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504

SÃO TORCATO

GONÇA

504
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.871
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

505

Armando Jorge Vieira Lopes
S Torcato
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende construir uma habitação em terreno que adquiriu como Reserva Ecológica Nacional aguardando que a sua
classificação fosse alterada.
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; Áreas de edificação dispersa; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
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 construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A
manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, e a
alteração das mesmas poderá pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do me smo,
com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa.
Distantes de espaços com dinâmica urbana não se justifica, de forma alguma, a sua alteração que apenas atenderia a uma situação
particular e pontual, sem benefício algum para o interesse coletivo.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SÃO TORCATO

505

ATÃES

505
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.546
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

506

Adão Paulo Miranda de Oliveira
Tabuadelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Outras estradas; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objecto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de Abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se mostrar
conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Trata-se de uma área 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 rural, pretendendose salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

192000

192000

506

TABUADELO

506
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:811
01,252,53,755 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

507

Joaquim Fernandes dos Santos
Pencelo
Perda da capacidade construtiva
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o seu terreno se mantenha como zona de construção para fazer um destaque ao processo nº368/08.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados.
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão.
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013,
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

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

OUTRO

PENCELO

507

507
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:973
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

508

Fernando Fernandes Marques
Prazins Sto Tirso
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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 – Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante por se mostrar
conveniente para a produção agrícola e por apresentar boa aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguar da
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o cará ter
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 fundam entar,
perante a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SOUTO (SÃO SALVADOR)

508

PRAZINS (SANTO TIRSO)

508
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.301
02,254,56,759 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

509

António Salgado Novais
Mesão Frio
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para resolver urbanisticamente uma rua sem saída, sem inversão de marcha
e para a construção de duas habitações.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A parcela em causa localiza-se atrás de uma frente urbana, confrontante com a via pública 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 verificase 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 neste terreno, enquadrado 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 potencialidades agrícolas ou florestais.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a
sustentabilidade local.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-10000

MESÃO FRIO

509
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

509

-10000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.429
0 2,55 7,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

510

António de Freitas Castro, Lda
Ronfe
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço, refere-se a uma área de caraterísticas rurais onde se pretendeu, em sede de revisão do PDM, a máxima unidade
e coesão paisagística e funcional tendendo a um desenvolvimento urbanístico muito condicionado a esses pressupostos. No entanto, em
função da reclamação apresentada e pela verificação de alguma consolidação urbanística, julga-se ser possível uma nova classificação da
categoria de solo para Espaços residenciais.
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão.
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013,
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

BRITO

RONFE

510

510
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.641
0

17,5

Fonte: CMG
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70 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

511

PREDIALMIDOURO Imobiliária Lda
Serzedo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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 - Fora do limite antigo concelho de Guimarães
Carta de Condicionantes - Fora do limite antigo concelho de Guimarães
Carta de Uso Florestal - Fora do limite antigo concelho de Guimarães
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – SIDVA; Espaços de uso especial
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada de baixa densidade pelo que a sua ampliação não
coloca em causa o modelo territorial de desenvolvimento adotado, permitindo colmatação de uma área que reflecte uma ocupação de
transição entre o urbano e o rural, sem clara distinção entre as características de ocupação de cada um deles.
Assim, do ponto de vista urbanístico, não se vê inconveniente na alteração parcial da classificação do solo para Espaços urbanos de
baixa densidade, mantendo-se a restante área em Espaços de uso especial de forma a permitir a requalificação do equipamento
existente.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços urbanos de baixa densidade, Espaços de uso especial
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

OUTRO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

511

511
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

192000

192000

SERZEDO

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:3.120
0 5 101520 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

512

PREDIALMIDOURO Imobiliária Lda
Serzedo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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 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.
Simultaneamente, a área em causa encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como
restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de
agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional
foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho
de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade
ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vul nerabilidade
(capacidade de resiliência) do ecossistema. A ocorrência em causa referente a áreas de máxima infiltração será significativamente
afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana.
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a 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.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundam entar,
perante as tutelas, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-8000

192000

512

192000

SERZEDO

512

-8000

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:4.160
06,25
12,5
18,75
25 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

513

Joaquina Gomes da Costa
Leitões
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as áreas de
salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a controlar o
carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação,
lembramos que na freguesia se encontram áreas de solo urbano ainda não urbanizado disponíveis para construção, pelo que a
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar. Informa-se que se encontra em formulação a nova Lei de
Solos que, eventualmente, disponibilizará terrenos com aptidão construtiva ao mercado de aquisição, uma vez que estes irão ser taxados
de forma a não ser apetecível a sua manutenção/estagnação sem construção.
Acresce ainda que a alteração da categoria de solo proposta no âmbito da revisão do PDM, decorreu da necessidade em manter a
interligação e continuidade entre os sistemas ecológicos aí presentes e que com a edificação linear e extensa anteriormente constante no
PDM seria posto em causa. Deste modo, a manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da
unidade em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas o u
florestais.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

LEITÕES

200000

200000

513

OLEIROS
FIGUEIREDO

513
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.916
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

514

David Alberto Salgado Pereira Fernandes
Serzedelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas 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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SERZEDELO

514

514
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.071
0

Fonte: CMG

22,5

45

67,5

90 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

515

IMOCERZEDO - Empreendimentos Imobiliários, Lda
Infantas
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando operações urbanísticas em curso.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas;
Espaços de uso especial; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; 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, 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, concluiu-se excluir uma pequena faixa de RAN de modo a enquadrar a
operação urbanística eficaz. A restante área mantém-se nesta condicionante por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por
apresentar elevada aptidão. Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na
matéria em causa.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar,
perante a tutela, a pretensão.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que os
licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-9000

INFANTAS

515
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

515

-9000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.295
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

516

Moreirense Futebol Clube
Moreira de Cónegos
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que sejam corrigidos os limites das instalações desportivas de forma a salvaguardar situações futuras que
inviabilizem ampliações ou reformulações das instalações do clube.
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; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção; Espaços de uso especial;
Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que os limites apresentados pelo requerente correspondem na parte noroeste à via de acesso à zona
desportiva e a sul verifica-se que o limite apresentado está de acordo com a proposta do Plano.
Face ao exposto considera-se conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

190000

190000

GUARDIZELA

516

MOREIRA DE CÓNEGOS

LORDELO

516
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:4.422
0 10 20 30 40 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

517

KYA - Imobiliária S.A.
Ponte
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a expansão da atividade económica.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Industrial e de Armazenagem
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e III; Rede rodoviária local prevista; SIDVA;
Espaços agrícolas; Espaços de atividades económicas; Espaços de uso especial; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – SIDVA; Coletor de águas residuais; 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 parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.
Simultaneamente, a área em causa encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como
restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de
Agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de Junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR -N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território,
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade,
naturalidade, diversidade e 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 respectivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa.
O terreno em causa foi alvo de uma exclusão da RAN e da REN na área de implantação da generalidade do edifício de modo a não
criar obstáculos a uma eventual regularização. Após decisão favorável das tutelas, em sede de Revisão do PDM, foi considerada a
reclassificação de solo para a categoria de Espaços de atividades económicas do solo urbanizado, não sendo perspectivada qualquer
ampliação para além da construção existente, dada a extrema sensibilidade do local e da existência de extensas áreas destinadas ao
desenvolvimento das atividades económicas na envolvente.
Face ao exposto, não existe argumentação técnica capaz de fundamentar perante as tutelas em causa a pretensão, pelo que não será
de conceder parecer favorável.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

200000

200000

-17000

PONTE

517

517
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-17000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:3.546
0 7,5 1522,530 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

518

Quinta Eira do Sol - Sociedade Agrícola, S.A.
Gonça
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do solo para Espaços residenciais na área construída de forma a poder explorar as
construções existentes como espaços de turismo rural e realizar futuras edificações que permitam aumentar a capacidade hoteleira bem
como outras infraestruturas de apoio.
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; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área do terreno que se encontra edificada possuía a classificação de zona de construção sendo a restante 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 englobar toda a unidade, por se tratar de uma área que se
mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa, não colocando em causa a
manutenção do edificado.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Prevê-se nos Espaços agrícolas, e caso se verifique a autorização prévia de inutilização do solo agrícola pela entidade tutelar, a
reconstrução e ampliação de edifícios existentes até 30%, tal como obras inerentes a usos turísticos de recreio, de desporto e de lazer,
de acordo com o disposto no Regulamento do Plano.
Face ao exposto, considera-se que a pretensão reúne condições previstas no plano, não se prevendo a alteração da classificação do
solo.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

GONÇA

204000

204000

518

SÃO TORCATO

518
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:4.058
0 10 20 30 40 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

519

Vimágua
Costa e Prazins Sta Eufémia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende saber se é colocada alguma restrição à construção de um reservatório uma vez que os terrenos assinalados
estão classificados como Espaços florestais de proteção e Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. Solicita que seja alterada a
classificação do solo para Espaços de uso especial se a atual classificação inviabilizar a referida pretensão.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Captação de Águas
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estação elevatória de água ou reservatório; Linha de
telecomunicações; SIDVA; Espaços florestais de proteção; Estação de tratamento de águas; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II;
Leitos e margens dos cursos de água; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços
de uso especial; Espaços verdes de utilização coletiva
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Conduta adutora; Estação elevatória de água ou reservatório; Feixe hertziano;
SIDVA; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão e do ponto de vista urbanístico, não se vê inconveniente na alteração da classificação do solo para Espaços
destinados a equipamentos e infraestruturas, de acordo com os limites solicitados pelo requerente.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços destinados a equipamentos e infraestruturas, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, Espaços
de uso especial, Espaços florestais de proteção
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

COSTA

519

519
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.245
0

12,5

Fonte: CMG

25

37,5

50 m

-17000

BARCO

CALDELAS

202000

202000

519

PRAZINS (SANTA EUFÉMIA)

PONTE

519
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-17000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:4.316
0 10 20 30 40 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

520

Agostinho de Jesus Ribeiro de Silva
Sande S Martinho
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se 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 excluir-se da RAN parte do terreno por se
encontrar ocupado com construções não agrícolas, comprometidas por licenciamentos eficazes, pelo que se propôs a alteração da
classificação para Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. Esta exclusão realizou-se com o compromisso, perante a tutela da RAN,
do terreno se manter em solo rural por apresentar características morfológicas sem aptidão para a construção e a sua manutenç ão, no
seu estado actual, revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere, sendo condicionada a
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Relativamente à área situada a sudoeste, conclui-se ser de manter esta condicionante por se mostrar conveniente para a produção
agrícola e por apresentar boa aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

520

SANDE (SÃO MARTINHO)

520
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.512
0 2,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

521

José da Silva e Sá Lda
Creixomil
Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes; Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que, no terreno assinalado, seja reposta a capacidade construtiva que tinha anteriormente alegando que o mesmo
já teve um pedido de informação prévia de Operação de Loteamento nº 1254/11, com parecer favorável, é adjacente a áreas
urbanizadas e equipamentos de referência e possui vias inacabadas. Esclarece que a construção para ser economicamente viável,
necessita de edificação também no outro lado do arruamento.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I); 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; Património Arqueológico - Zona de Proteção; Rede rodoviária local
prevista; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços centrais; Espaços de uso especial; Unidade Operativa de Planeamento e
Gestão
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço, situado nas imediações de aglomerados urbanos, está parcialmente classificado como Espaços de uso múltiplo
agrícola e florestal e apresenta características morfológicas que se revelam importantes no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade
em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou flores tais.
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do
sistema.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo
com o enquadramento legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa
que os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do
PDM.
Mais se informa que para o local está prevista uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG nº1), 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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

CREIXOMIL

521

521
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.563
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

522

António da Silva Cunha
Castelões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende construir uma habitação para se fixar na freguesia propondo a criação de uma frente de construção no local.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço, já anteriormente classificado como zona não urbanizável, refere-se a um terreno isolado que apresenta
características morfológicas sem aptidão para a construção. A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e
paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialid ades
agrícolas ou florestais.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, e a
alteração das mesmas poderá pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do me smo,
com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa.
Distantes de espaços com dinâmica urbana não se justifica, de forma alguma, a sua alteração que apenas atenderia a uma situação
particular e pontual, sem benefício algum para o interesse coletivo.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

CASTELÕES

522

522
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.227
0 2 4 6 8m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

523

Bento Fernandes da Cunha
Briteiros Sta Leocádia
Compromissos/Protocolos/Acordos

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende licenciar uma construção. Demonstra ainda a existência de um Acordo com o Município.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; 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.
Encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, cuja redelimitação foi proposta pela Câmara Municipal de
Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente,
aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a
coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios
respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afectada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o
preenchimento da malha urbana.
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
Trata-se de uma área inserida num contexto rural, em pleno seio da Reserva Agrícola Nacional, onde não se encontra qualquer
justificação tecnicamente válida para atender à solicitação apresentada.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-17000

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

523

206000

206000

BRITEIROS (SALVADOR)

523

-17000

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:5.154
07,51522,530 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

524

Nelson Filipe Miranda Araújo
Caldelas
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; 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; Águas minerais naturais - Zona intermédia; 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 desinserido do contexto urbano da freguesia, pelo que a expansão pretendida iria constituir-se como um 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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

CALDELAS

524

524
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.148
0

Fonte: CMG

12,5

25

37,5

50 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

525

Carlos Rafael de Freitas Ferreira
Silvares
Regulamento

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente, na sequência de um processo de ampliação da sua habitação com o nº38/12, verifica que a classificação do solo onde
se insere a sua habitação foi alterada para Espaços de edificação dispersa, na qual o índice máximo de utilização não deverá exceder
0,15 julgando-se que o mesmo é muito exíguo para a área de terreno disponível. Sugere a alteração dessa condição.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Áreas de edificação dispersa
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Informa-se o requerente que o Regulamento do PDM foi alterado, e que apesar de se prever o mesmo índice de utilização descrito
para a categoria de solo em causa, em artigo referente a Precedências, as edificações construídas em situação legal que manif estem
desconformidade com as disposições do presente plano, podem ser objeto de ampliação desde que cumpridas algumas condicionantes,
as servidões administrativas e restrições de utilidade pública.
Esta condição por si só não garante a construção que o requerente pretende, pelo que deverão ser atendidas as demais matérias
regulamentares nomeadamente o RGEU, o RMEU e o Regulamento do PDM.
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade da ampliação
pretendida com o mesmo.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SILVARES

525

525
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.335
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

526

Isaac de Freitas Ferreira
Sande S Lourenço
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços
residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objecto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional. 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 incluir esta condicionante por se mostrar conveniente para a
produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as áreas de
salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a control ar o
carácter excessivamente disperso das áreas construídas. A pretensão em causa localiza-se numa área praticamente descomprometida em
termos urbanísticos, não tendo demonstrado ao longo das últimas décadas apetência construtiva, pese embora o zonamento que possuía.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois está em causa a continuidade de um sistema
fundamental para a sustentabilidade local, para além de que a extensão da zona de construção conforme pretendido pronunciaria um ato
de dispersão que urge contrariar.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SANDE (SÃO LOURENÇO)

526

SANDE (SÃO MARTINHO)

526
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.372
02,254,56,759 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

527

Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos. S.A.
Gonça
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a desafetação dos terrenos envolventes à atual área afeta às infraestruturas da exploração do sistema m ultimunicipal
de triagem, recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do norte central, assinalados em planta, de forma a dar
continuidade à referida exploração.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Salvaguarda Estrita; Área Florestal; Imóveis ou Conjuntos a Proteger
Carta de Condicionantes - Exploração de Pedreiras e Minas; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada e Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Património Arqueológico - Zona de Proteção; SIDVA; Espaços
recursos geológicos; Espaços florestais de proteção; Espaços de uso especial; Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária
local
Carta de Condicionantes – SIDVA; Reserva Ecológica Nacional; Linha de alta tensão; Outras estradas; Leitos e margens dos cursos de
água

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 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.
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços
a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental.
Insere-se o terreno numa área florestal e ecológica mais vasta, que se pretende salvaguardar e valorizar com a reformulação ambienta l
e/ou integração paisagística.
Neste contexto não é possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-12000

-11000

206000

206000

DONIM

GONDOMAR

527

SOUTO (SANTA MARIA)

204000

204000

GONÇA

SOUTO (SÃO SALVADOR)

527
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-12000

-11000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:10.107
017,53552,570 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

528

Domingos de Oliveira
Gonça
Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente alega que tem um processo aprovado para o terreno em causa (proc nº283/10).
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional e a sua delimitação foi proposta pela Câmara e
validada pela Direção Regional de Agricultura 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 em causa foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola e por se mostrarem convenientes para a
produção agrícola e o bom ordenamento do território.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Informa-se o requerente que os termos da participação formulados não se adequam ao modelo territorial do Plano pelo que se propõe
manter a classificação.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

204000

528

204000

GONÇA

528
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.274
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

529

JPZ - Cartonagem S.A.
Ponte
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a expansão da atividade económica.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona 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; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, constata-se que a mesma constitui uma perturbação da unidade da Reserva Agrícola Nacional, assim como da
configuração urbanística envolvente. No entanto, por se tratar de uma indústria existente importante para a economia local (conforme
atesta a certidão emitida pela Câmara Municipal de Guimarães) e dado o facto de situações semelhantes serem recorrentes neste
território, julga-se ser viável a inclusão da área em causa (atualmente ocupada pela indústria) em Espaços de atividades económicas,
permitindo o desenvolvimento das atividades já instaladas.
Acresce o facto de existir um parecer favorável por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional.
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão.
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013,
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de atividades económicas, Estrutura Ecológica Municipal, Nível I, Estrutura Ecológica Municipal,
Nível II
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional, Carta da estrutura ecológica municipal

PONTE

529

529
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.230
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

530

CALDELASIMO Sociedade Imobiliária SA
Sande Vila Nova
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação Espaços residenciais para Espaços de atividades económicas.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Equipamento
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; Espaços de atividades económicas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Gasoduto

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Pretende-se uma alteração da categoria de uso de solo – de Espaços residenciais para Espaços de atividades económicas – uma vez
que, segundo o requerente, se adequa melhor à pretensão e características locais. Não vendo à partida inconveniente no pretendido
considera-se, contudo, que essa alteração pronunciaria uma menor clarificação dos usos e organização espacial/funcional do local uma
vez que existem áreas residenciais que deverão ser corretamente enquadradas e espaços de uso público onde importa acautelar
excessos de matéria poluente (sobretudo a nível de ruído).
Assim, e não sendo incompatíveis os usos proposto e pretendido (de acordo com regulamento do PDM), julga-se ser de manter a
classificação prevista.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-18000

530

SANDE (VILA NOVA)

530
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-18000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.057
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

531

Armando Salgado Oliveira
Sande S Martinho
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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 – 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 – Áreas de edificação dispersa.
Uma vez que a pretensão não põe em causa a sustentabilidade local, nem pronuncia o ato de dispersão que pretendemos contrariar,
julgamos ser de alterar da qualificação do solo para Áreas de edificação dispersa, repondo capacidade construtiva ao terreno.
Pelo exposto, consideramos ser de conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Áreas de edificação dispersa, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

OUTRO

SANDE (SÃO MARTINHO)

531

531
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.384
01,75
3,5
5,257 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

532

Construções Bem-Amadas
Sande S Martinho
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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; 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.
Relativamente ao exposto pelo requerente, temos a informar que o modelo territorial adoptado no processo de Revisão do PDM,
pretende salvaguardar áreas que se mostram mais sensíveis em temos fisiográficos e paisagísticos, pelo que não se considera conceder
parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

532

SANDE (SÃO MARTINHO)

532
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.411
1,875
0 3,75
5,625
7,5 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

533

José Pedro Dias Saldanha
Vermil
Perda da capacidade construtiva
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

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

OUTRO

-22000

VERMIL

533

-22000

533
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.359
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

534

Manuel da Costa Vieira da Silva
Briteiros Sta Leocádia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do seu terreno.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as
áreas de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação,
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar.
O caso em apreço apresenta uma mancha praticamente descomprometida, de terrenos com características morfológicas sem aptidão para
a construção. A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo
condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Informa-se o requerente que deverá analisar o regulamento do PDM verificando a compatibilidade do pretendido com o mesmo.
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se coaduna com as condições previstas no plano.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)
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Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

Projeção Retangular de Gauss - Elipsóide de Hayford, Datum 73
Coordenadas Hayford-Gauss
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Domingos Teixeira
Ponte
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Compromissos/Protocolos/Acordos

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando a existência de um acordo.
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 local prevista; 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 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 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 parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como
restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de
agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional
foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho
de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade
ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade
(capacidade de resiliência) do ecossistema. A 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.
A situação de um eventual aumento da profundidade da zona de construção foi ponderada junto das tutelas tendo tido rejeitada.
Face ao exposto, não existe argumentação técnica capaz de fundamentar perante as tutelas em causa a pretensão, pelo que não será
de conceder parecer favorável.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

PONTE
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Participação
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Luís Gonçalves da Mota
Ponte
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Compromissos/Protocolos/Acordos

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando a existência de um acordo.
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 e II; Infraestrutura de transporte de energia;
Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Linhas de muita alta tensão; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica
Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se 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
principio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbaníst icas
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 parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como
restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de
Agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional
foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho
de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade
ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vul nerabilidade
(capacidade de resiliência) do ecossistema. A ocorrência em causa (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.
A situação de um eventual aumento da profundidade da zona de construção foi ponderada junto das tutelas tendo tido rejeitada.
Face ao exposto, não existe argumentação técnica capaz de fundamentar perante as tutelas em causa a pretensão, pelo que não será
de conceder parecer favorável.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO
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Fábrica de Curtumes de Roldes Lda.
Fermentões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno em causa para Espaços de atividades económicas, de forma a poder
desenvolver um plano de reestruturação e desenvolvimento da empresa.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento – Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e III; Infraestrutura de transporte de
combustíveis; SIDVA; Espaços agrícolas; Espaços de atividades económicas; Espaços residenciais; Zonas inundáveis
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Gasoduto; SIDVA; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos
e margens dos cursos de água; Zonas inundáveis

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço foi alvo de uma exclusão da Reserva Ecológica Nacional, que retirou do referido sistema a construção existente e
por se encontrar ocupada pela edificação de arqueologia industrial (curtumes), com valor patrimonial. Esta unidade industrial em
atividade, encontra-se enquadrada na Estrutura Ecológica Municipal, Nível III, como espaço de regeneração e, portanto, com usos
condicionados à sensibilidade ambiental do local. Pretende-se ainda, com esta exclusão, assumir a colmatação urbana já consolidada,
ficando esta condicionada ao regime de proteção aos solos com risco de inundação com o objetivo de controlar os danos produzidos
pelas inundações.
Neste aglomerado, assistiu-se a uma ocupação por estruturas industriais muito conformes com tecnologia de uso dos recursos hídricos
na sua forma tradicional. A atratividade que estas estruturas produtivas causaram nesta região ocasionou, invariavelmente, o aumento de
núcleos habitacionais adstritos pela redução do tempo e distância de deslocação, assim como pela oferta, por parte das entidades
empregadoras de terrenos e/ou construções a preços comportáveis.
Nesta área de intervenção, pretende-se essencialmente recuperar e revitalizar o património construído, nomeadamente a Fábrica de
Roldes e, em caso de abandono da atividade tradicional promover a reutilização dos edifícios e adaptação dos novos usos à
sensibilidade do local.
Atualmente a área encontra-se praticamente impermeabilizada por edificações (que correspondem a 69% da área total) e por superfícies
pavimentadas com materiais impermeabilizantes, pelo que pretende, numa ação prioritária, a reconversão para pavimentos permeáveis.
No restante terreno foi mantida a classificação de REN 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, representatividade,
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 N orte
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(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 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, estab elece
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 sustentabilid ade do
sistema.
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em caus a.
Acresce ainda a classificação de Estrutura Ecológica Municipal, Nível I, 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.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-15000

FERMENTÕES
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537

-15000
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Participação
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P348C
Lordelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja alterada a classificação de solo rural para urbano. Alega ter existido cedência de terrenos que permitiu
a construção da via de acesso à estação ferroviária e que em troca teria a classificação de solo alterada para construção.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais; Coletor de águas
residuais; Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local; Espaços florestais de proteção; Zonas inundáveis; Espaços de
uso especial
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Linhas de muita alta tensão; Outras estradas; Reserva Agrícola Nacional; Reserva
Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água; Zonas inundáveis

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O requerente delimita 6 parcelas que têm classificações distintas.
A parcela (A) localizada entre a via de acesso à estação ferroviária e a Rua da Formiga, 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. 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.
As parcelas (B e C) localizadas entre a via de acesso à estação ferroviária e a Calçada dos Escalheiros, encontram-se classificadas
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 parcela B, 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 Ministr os nº
127/96, de 22 de agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
No entanto, verifica-se que a parcela C, junto a Calçada dos Escalheiros, mantém a mesma capacidade construtiva prevista em anterior
PDM.
As parcelas (D, E e F) localizadas na envolvente da rotunda da via de acesso à estação ferroviária, encontram-se classificadas como
Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se na sua maioria como restrição de utilidade pública desde 1992, de
acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A parcela D e quase a totalidade da parcela E, encontram-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 delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a
produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa. De igual modo, estabelece ligação entre outr as
manchas de RAN de grande dimensão.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR -N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território,
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
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Estes terrenos sempre se inseriram em áreas sem aptidão construtiva, com a exceção da frente de construção do terreno junto à
Calçada dos Escalheiros, 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.
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.
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
agressão deste sistema contribuirá para acentuar a vulnerabilidade do território à ocorrência graves problemas, contribuindo para uma
consequente alteração do regular funcionamento do sistema hidrológico. 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.
No que diz respeito à cedência mencionada pelo requerente, e perante o anteriormente exposto, julga-se não existirem argumentos
técnicos que permitam a alteração pretendida, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-19000

LORDELO

538
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

538

-19000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.451
02,557,510 m

Fonte: CMG

-19000

538
538

LORDELO

538
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-19000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.114
01,25
2,5
3,755 m

Fonte: CMG

-19000

MOREIRA DE CÓNEGOS

LORDELO

538

188000

538

188000

538

538
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-19000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:5.112
06,25
12,5
18,75
25 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

539

Manuel de Faria
Moreira de Cónegos
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o seu terreno tem maior capacidade construtiva dada a necessidade de construir outra habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; SIDVA; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – SIDVA; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A parcela em causa tem capacidade construtiva face à estrada, classificada como Espaços urbanos de baixa densidade, sendo a
restante localizada numa zona junto ao rio classificada como Espaços florestais de proteção e onde a Reserva Ecológica Nacional se
impõe como condicionante legal.
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 ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o
preenchimento da malha urbana.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM, de uma vez que os índices para a categoria de solo
Espaços urbanos de baixa densidade foram alterados.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

MOREIRA DE CÓNEGOS

539

539
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:990
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

540

Manuel Martinho Antunes da Cunha
Briteiros Sta Leocádia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do seu terreno.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional tendo resultado de um processo de redelimitação,
proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), tendo como orientação
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio 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.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho).
Sob o ponto de vista urbanístico, não se demonstra como tecnicamente viável a aceitação do pretendido um vez que a diferença de
cotas verificada entre o caminho municipal CM 1338 e a plataforma do terreno se demonstra propiciador de dificuldade de acesso e
forte expressão paisagística para o vale de Sta Leocádia.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

540

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

540
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.376
0 2 4 6 8m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

541

Manuel Antunes da Cunha
Briteiros Sta Leocádia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do terreno.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão (zona A) encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional tendo resultado de um processo de
redelimitação, proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), tendo como
orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio 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.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho).
A pretensão do requerente decorre das expectativas que detinha perante o PDM em vigor que agora é alterado em função de novos
princípios orientadores que, sobretudo, pretendem a unidade e coesão das áreas de construção, evitando ao máximo a sua pontua lização
ou fragmentação – como se pode verificar pelas características dos terrenos envolventes que sendo declivosos não poderão assumir-se
como áreas de construção; quer isto dizer que, a manter-se este pequeno fragmento de território com capacidade construtiva, ele não
deteria qualquer continuidade com outras áreas com as mesmas características.
A área objeto da pretensão (zona B) 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.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
Trata-se de uma área 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.
Assim, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não fica garantida a proteção do recurso solo e a
valorização e qualidade da diversidade paisagística.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável a qualquer das pretensões.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

541

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

541
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.376
0 2 4 6 8m

Fonte: CMG

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

541

541
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:925
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

542

Álvaro José de Matos Amorim
Longos
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços 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.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão
sustentabilidade local.

pois é afetado um sistema fundamental para a

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-20000

LONGOS

542

BALAZAR

542
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-20000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:4.513
06,25
12,5
18,75
25 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

543

João de Freitas Rodrigues
Castelões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a construção de uma habitação no terreno, uma vez que este se encontra na continuidade de habitações
existentes. Refere a existência de processo nº 620/09 e pretende a alteração de solo classificado como Reserva Ecológica Nacional.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Património Arqueológico - Zona de Proteção; Espaços florestais
de produção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A 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.
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
O sistema em causa (risco de erosão) constitui fator de intrusão para a integridade da unidade da REN pois a pretensão localiza-se
numa zona interiorizada do próprio sistema, desvirtuando o carácter ecológico do local.
Possibilita ainda o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das
características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa,
não ficando garantida a proteção do recurso solo e a valorização e qualidade da diversidade paisagística.
A pretensão não se adequa aos interesses em causa, uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantement e de uso
e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e
sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos.
Trata-se de uma área de urbanização não programada, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-6000

CASTELÕES

543

-6000

543
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.502
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

544

Alexandre Dias de Sousa
S Faustino
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de forma a proceder à regularização de construções existentes.
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 – 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 boa aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o car ácter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundam entar,
perante a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SÃO FAUSTINO

544

544
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.133
01,753,55,257 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

545

Victor Manuel Ferreira de Moura
Lordelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja alargada a profundidade da zona de construção de forma a ser permitida a construção de um pavilhão
apresentando um desenho de implantação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas; Espaços residenciais; Unidade Operativa de Planeamento e Gestão
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços residenciais à face da Rua de Enxudres e atrás como Espaços
agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação foi proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricult ura e
Pescas do Norte (DRAP-N) e teve como orientação estratégica a definição de manchas de boa aptidão agrícola, que respeitem o
princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas
daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
A parcela em causa, localiza-se atrás da frente urbana pelo que, a viabilização de espaços para edificação originaria uma segunda
frente de construção. Esta situação contraria o modelo urbano definido para o território do concelho.
Para além disso, a pretensão apenas atende a uma situação particular e pontual, da qual não resulta benefício para o interesse
coletivo, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão.
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.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

LORDELO

545
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

545

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.243
0 2 4 6 8m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

546

José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa
Costa
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno correspondente à Quinta de Margaride para Espaços centrais uma vez que
este se encontra classificado como Espaços verdes de utilização coletiva, não se adequando à função existente.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I); Zona de Parque; 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 – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços centrais; Espaços verdes de utilização coletiva
Carta de Condicionantes – Património cultural - Imóveis em vias classificação; Património cultural - Zona de Proteção

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, e perante a argumentação do requerente, admite-se proceder a uma alteração na classificação do solo, de
modo a que a proposta do Plano se ajuste à realidade existente.
Uma vez que não é contrariado o modelo territorial preconizado por este PDM, não se vê inconveniente do ponto de vista urbanístico
na alteração da classificação do solo para Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, de acordo com os limites solicitados pelo
requerente.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, Espaços verdes de utilização coletiva
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

OUTRO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

-12000

AZURÉM

MESÃO FRIO

GUIMARÃES

198000

198000

(OLIVEIRA DO CASTELO)

546

COSTA

546
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-12000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:4.535
0 7,51522,530 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

547

Park Hotel - Actividades Hoteleiras de Guimarães, S. A.
Costa
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação da totalidade do terreno para Espaços centrais em substituição da classificação de
Espaços verdes de utilização coletiva. Refere ainda que o artigo urbano se destina à construção de uma unidade hoteleira.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Parque
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços centrais; Espaços verdes de utilização coletiva
Carta de Condicionantes – Património cultural - Imóveis em vias classificação; Património cultural - Zona de Proteção

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, e perante a argumentação do requerente, admite-se proceder a uma alteração na classificação do solo, de
modo a que a proposta do Plano se ajuste à realidade existente.
Uma vez que não é contrariado o modelo territorial preconizado por este PDM, não se vê inconveniente do ponto de vista urbanístico
na alteração da classificação do solo previsto como Espaços verdes de utilização coletiva para Espaços de uso múltiplo agrícola e
florestal, na continuidade da classificação da restante área da Quinta de Margaride.
Mais se informa que a área destinada à edificação da unidade hoteleira prevista já se encontra classificada como Espaços cent rais.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, Espaços verdes de utilização coletiva
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

OUTRO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

-12000

AZURÉM

198000

198000

MESÃO FRIO

547

COSTA

547
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-12000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.163
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

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

Vítor Manuel Rodrigues Costa Azevedo

FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

Questões gerais

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

548

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja esclarecido como vai ser solucionada a legalização de construções existentes em áreas de Reserva
Agrícola Nacional e qual a posição da Câmara em relação a este problema.
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
A participação do requerente foca, essencialmente, a problemática da construção clandestina de génese tradicional/rural que, segundo
sua opinião, não estará salvaguardada em termos do planeamento e regulamentação vertidos no PDM.
Entendendo, por princípio, as preocupações evidenciadas, duas questões sobressaem:
1- Em função do Inquérito Público, e da maciça e interessada participação dos munícipes, foram alargados, pontual e
criteriosamente, os parâmetros regulamentares que importam a questões do tipo apontado.
2- No que concerne a situações não regulamentares em solo da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN), os critérios balizam-se por legislação própria a que esta Câmara apenas cumpre respeitar.
Mais se afirma que estes serviços em particular, e esta Câmara em geral, sempre procuraram o melhor compromisso entre o bem-estar
dos cidadãos, o correto e harmonioso planeamento do território municipal sem esquecer a legislação e diretivas regionais/nacionais
vigentes.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

549

Luís Amorim Loureiro
Candoso Santiago
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende alterar a classificação dos terrenos assinalados para zona de construção uma vez que os mesmos se encontram
na contiguidade de núcleos urbanos, não se adequando às funções atualmente destinadas.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Construção Dominante (Tipo II); 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; Espaços de uso especial; Espaços
residenciais; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Relativamente ao terreno assinalado na planta com o nº1, localizado em frente à escola primária da freguesia e classificado c omo
Espaços de uso especial, encontrava-se prevista a construção de um novo equipamento, no entanto, não se verificando a concretização
dessa intenção, julga-se de alterar a classificação para Solo urbanizável, Espaços residenciais.
O restantes terrenos assinalados com os nº 2, 3 e 4, estão classificados como Espaços florestais de proteção e a sua alteração
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.
Informa-se ainda que parte do terreno nº3 se encontra classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR -N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território,
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Face ao exposto considera-se conceder parecer parcialmente favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

REGULAMENTO:

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

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

CANDOSO (SANTIAGO)

549

549

549
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.328
0 2,5 5 7,510 m

Fonte: CMG

549

CANDOSO (SANTIAGO)

549
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.360
0 2,5 5 7,510 m

Fonte: CMG

-16000

CANDOSO (SANTIAGO)

549
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

549

-16000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.312
0 2,5 5 7,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

550

Joaquim Alberto Castro Pereira
Donim
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para construir uma habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de
produção; Espaços de uso especial
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da presente pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional. A redelimitação da Reserva Ecológica
Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A
REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avalia r a sua
sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e
vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o
preenchimento da malha urbana.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
A freguesia de Donim detém uma extensa área de construção com capacidade para duplicar o seu número de habitantes e/ou o
número de habitações sendo que apresenta níveis de expansão com carácter difuso de difícil controlo. Aliás, analisando a ocup ação do
solo, verifica-se não se tratar apenas de um fenómeno circunscrito à freguesia, mas que inclui áreas do concelho vizinho apresentando
a dimensão de uma ocupação territorial extremamente expressiva e desequilibrada.
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, sem qualquer infraestruturação e que apresenta características morfológicas sem
aptidão para a construção. A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se
insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

550

BRITEIROS (SALVADOR)

550
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

206000

206000

DONIM

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.938
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

551

Domingos da Silva Pereira Vinagreiro
Gominhães
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do terreno para construir uma habitação no terreno assinalado.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A
manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
A pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso
e/ou vocação florestal de dimensão significativa, não se privilegiando uma elevada densidade habitacional.
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.
Face ao exposto, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois não fica garantida a valorização e qualidade da
diversidade paisagística onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos sendo afetado um sistema fundamental para
a sustentabilidade local.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

551

GOMINHÃES

551
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:839
01,252,5
3,755 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

552

Manuel de Oliveira Carvalho
S Torcato
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende construir uma habitação unifamiliar no terreno com 3250m², assinalado tendo como antecedente o processo
nº897/07, que possui autorização emitida pela tutela para a utilização de 200m² para a função expressa e assim, apoiar a atividade
agrícola no terreno.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal
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 – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – 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 maioritariamente 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 restante área 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.
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e
paisagísticos, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a
sustentabilidade local assim como se pronunciaria um ato de dispersão que urge contrariar.
Informa-se o requerente que a autorização emitida pela tutela para a utilização de 200m² para construir uma habitação unifamiliar
permite satisfazer o pedido solicitado não sendo necessário a reclassificação do terreno para outra categoria de solo.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

552

SÃO TORCATO

552
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.169
01,753,5
5,257 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

553

Nelson Filipe Miranda Araújo
Pinheiro
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende alterar a classificação de Espaços florestais de proteção para Espaços urbanos de baixa densidade para permitir
a construção de uma moradia unifamiliar.
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; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa sobretudo nas freguesias rurais onde as
áreas de salvaguarda ambiental, são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
Enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a
continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços
a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a
existência de condicionantes importantes para a salvaguarda ambiental e equilíbrio do ecossistema.
A área objeto da pretensão encontra-se ainda 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 construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a
sustentabilidade local assim como se pronunciaria um ato de dispersão que urge contrariar.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

194000

553

194000

PINHEIRO

553
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.022
0

10

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

554

Fernando de Sousa e Cunha
Gonça
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o terreno seja classificado como zona de construção uma vez que o terreno se encontra contíguo a uma
zona urbanizada não apresentando características para agricultura nem exploração florestal.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as
áreas de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
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:

SÃO TORCATO

GONÇA

554
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

554

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.064
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

555

Fernando Ribeiro Martins
Gonça
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o terreno seja classificado como zona de construção uma vez que o terreno se encontra contíguo a uma
zona urbanizada não apresentando características para agricultura nem exploração florestal.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as
áreas de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
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:

SÃO TORCATO

GONÇA

555
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

555

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:945
0 1,534,5 6 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

556

Maria Fernanda da Silva Fernandes
Gonça
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o terreno seja classificado como zona de construção alegando não ter dimensão nem características para a
agricultura e exploração florestal.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial.
O terreno em apreço encontra-se igualmente 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 construção nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN (máxima infiltração) será
significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana, desvirtuando, desta
forma, o carácter ecológico do local.
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Trata-se de uma área de urbanização não programada, excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde as construções aí presentes
não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a
descaracterização da paisagem das freguesias rurais.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

GONÇA

556

556
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.306
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

557

Adelino de Oliveira Ferreira
Gonça
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o terreno seja reclassificado como zona de construção, uma vez que se encontra incluído num núcleo
habitacional, abastecido por água, saneamento e iluminação pública, não apresentando características para a agricult ura e exploração
florestal.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada, anteriormente classificado como zona de construção
pelo que a sua reclassificação se refere ao reconhecimento da realidade urbanística verificada no local, permitindo a colmatação destes
aglomerados.
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Áreas de edificação dispersa, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

OUTRO

204000

204000

GONÇA

557

557
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

0

45

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
Escala 1:1.208
Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

558

José da Silva Magalhães
Sande Vila Nova
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de uma habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - 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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais o nde 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. Para além disso, 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.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, dado que a mesma contraria a estratégia urbanística que
se pretende instituir no território.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-19000

SANDE (SÃO CLEMENTE)

SANDE (VILA NOVA)

558
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

558

-19000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.772
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

559

Jerónimo Cardoso Gonçalves
Fermentões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural; Regulamento

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja alterado o índice de ocupação e de impermeabilização para a categoria de Espaços de baixa densidade
ou alargada a área de construção para que seja possível legalizar uma ampliação efetuada a uma construção com licença para a
melhoria das condições de habitabilidade.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Imóveis ou Conjuntos a Proteger
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Património cultural - Zona de Proteção; SIDVA; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – SIDVA; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que a ampliação efetuada para melhoria das condições de habitabilidade se coaduna com o previsto
em Regulamento do PDM para a classe de solo de Espaços urbanos de baixa densidade, que prevê, nestas situações, o aumento do
índice máximo de ocupação.
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se coaduna com as condições previstas no plano.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

559

FERMENTÕES

559
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

0

37,5

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
Escala 1:1.008
Fonte: CMG

12,5

25

50 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

560

Francisco Mendes
Ronfe
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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 e II; Rede rodoviária local prevista; Espaços agrícolas; Espaços
centrais; Espaços de uso especial; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como 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 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.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-21000

560

RONFE

SELHO (SÃO JORGE)

560
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-21000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:4.875
07,51522,530 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

561

Adão de Castro Freitas
Corvite
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando perda de capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção 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 – 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 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
principio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas
daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma nova área por se
mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.
Simultaneamente, a área em causa encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como
restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de
agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional
foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho
de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade
ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e 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 salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o carácter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar,
perante as tutelas, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

PRAZINS (SANTO TIRSO)

561

CORVITE

561
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.625
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

562

Manuel de Jesus Morais da Silva Magalhães
Sande Vila Nova
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para a construção de uma habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada; Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de proteção
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 o nde 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. Para além disso, 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.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, dado que a mesma contraria a estratégia urbanística que
se pretende instituir no território.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-19000

SANDE (SÃO CLEMENTE)

562

SANDE (VILA NOVA)

562
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-19000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.388
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

563

António Fernandes da Silva
Brito
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação,
tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e
representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territ orial.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma nova área por se mostrar conveniente para a
produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Do ponto de vista urbanístico, a área em causa localiza-se a tardoz da frente urbana pelo que, a viabilização de espaços para
edificação originaria uma segunda frente de construção. Esta situação contraria o modelo urbano definido para o território do concelho
que estabelece, perante as vias habilitantes, uma profundidade de 40 metros de área de construção a partir do seu eixo.
Face ao exposto, não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo
argumentação técnica capaz de fundamentar, perante a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BRITO

563
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

563

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.687
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

564

Manuel Antunes da Cunha
Briteiros Sta Leocádia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

564

Manuel Antunes da Cunha
Briteiros Sta Leocádia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

564

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

564
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:888
01,25
2,5
3,755 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

565

Manuel Agostinho Antunes Cunha
Briteiros Sta Leocádia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
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 esse motivo, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera favorável a pr etensão
pois não fica garantida a proteção do recurso solo e a valorização e qualidade da diversidade paisagística.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

565

565
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:890
01,25
2,5
3,755 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

566

José de Castro Ferreira e outros moradores
Caldelas
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente e outros moradores pretendem 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 – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
É apresentada uma exposição subscrita pela generalidade dos habitantes e proprietários, onde se manifesta o interesse e necessidade
em dotar este espaço, fruto de um loteamento com Alvará nº 31/86, de capacidade construtiva, no sentido de regularizar situações
pendentes e proceder a pequenas ampliações/anexos.
Analisado o pedido, o número de subscritores (24) e o facto de existir um loteamento aprovado de 1986 (onde constam construções
pré-existentes), verifica-se que estamos perante uma situação cuja dimensão justificará uma alteração dos pressupostos inicialmente tidos
em conta. Assim, pelo facto desta área se encontrar ocupada com construções não agrícolas ou comprometidas por licenciamentos
eficazes, anteriores à publicação da Carta da RAN (1992) e ainda não constituídos à altura da elaboração do PDM, considera-se
alterar a classificação para Espaços de edificação dispersa, atribuindo capacidade construtiva aos terrenos em causa, não implicando
simultaneamente uma reclassificação em solo urbano.
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 favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

-17000

BARCO
SANDE (SÃO LOURENÇO)

566

CALDELAS

566
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-17000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:4.133
06,25
12,5
18,75
25 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

567

Felicidade de Jesus Mendes
Ponte
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública.
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 incluir esta condicionante por se tratar de
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com boa aptidão.
Simultaneamente, a área em causa encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se igualmente como restrição
de utilidade pública. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com
a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão
Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biol ógica
do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade,
representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A ocorrência em causa
(máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha
urbana.
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa.
Face ao exposto, não existe argumentação técnica capaz de fundamentar perante as tutelas em causa a pretensão, pelo que não será
de conceder parecer favorável.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

PONTE

567

SANDE (VILA NOVA)

567
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:921
01,25
2,5
3,755 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

568

António José Vieira Ribeiro
Donim
Compromissos/Protocolos/Acordos

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação parcial do terreno, pretendendo aumentar a sua capacidade construtiva. Alega ainda a existência
de um Acordo com o Município.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços residenciais; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A freguesia de Donim detém uma extensa área de construção com capacidade para duplicar o seu número de habitantes e/ou o
número de habitações sendo que apresenta níveis de expansão com carácter difuso de difícil controlo. Aliás, analisando a ocupação do
solo, verifica-se não se tratar apenas de um fenómeno circunscrito à freguesia, mas que inclui áreas do concelho vizinho apresentando
a dimensão de uma ocupação territorial extremamente expressiva e desequilibrada.
A pretensão conforme formulada não apresenta qualquer mais-valia sob o ponto de vista do correto ordenamento do local uma vez que,
sem garantir qualquer contiguidade com terrenos vizinhos, ir-se-ía constituir como mais uma inserção inconsequente nas áreas florestais
de uso e vocação florestal, que nesta área são fundamentais para o seu equilíbrio e sustentabilidade. No entanto, e conforme se pode
verificar nas cartas do Plano Diretor Municipal, subsiste uma área com capacidade construtiva face ao caminho público.
Entretanto, refere o requerente existir um acordo com esta câmara. Consultados os arquivos do Município, não se verifica a existência
de qualquer acordo formalizado que permita a sua apreciação nos termos que o requerente evoca.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

568
DONIM

568
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.098
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

569

António José Vieira Ribeiro
Briteiros Salvador
Compromissos/Protocolos/Acordos

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação parcial do terreno. Pretende ainda que seja cumprido um acordo com a autarquia, onde alega que
a mesma se comprometeu a desafetar uma parcela de 9000m², aquando da construção da Escola EB 2/3 de Briteiros Salvador.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços
residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
A pretensão apresentada – criação de uma segunda frente de construção sem qualquer sentido urbanístico – apoia-se num evocado
acordo que afirma o requerente existir com esta câmara. Consultados os arquivos do Município, não se verifica a existência de qualquer
acordo formalizado que permita a sua apreciação nos termos que o requerente evoca. Não pondo em causa a veracidade do evocado,
não possui esta câmara a capacidade técnica de propor uma alteração lesiva para as lógicas e princípios a que se subordinou este
PDM; aliás, constituindo a freguesia em causa um bom exemplo de conformação e clarificação de uma estrutura de ocupação assente
num desenvolvimento urbanístico de algum cuidado (nomeadamente por se tratar de um local de passagem para um monumento
nacional, Citânia de Briteiros), e atendendo à já demasiadamente expressiva presença do edifício levado a cabo em função da venda
do terreno para a implantação da Escola EB 2/3, julga-se não ser aceitável a constituição de uma ingerência anómala na unidade das
áreas agrícolas apenas baseado num princípio economicista.
Neste contexto não é possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

569

BRITEIROS (SALVADOR)

569
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

BRITEIROS (SANTO ESTÊVÃO)

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.151
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

570

António Rodrigo Miranda Lourenço
Selho S Lourenço
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do solo para zona de construção a fim de poder levar a efeito a construção de
uma moradia unifamiliar, tal como a expansão das suas instalações fabris.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação, proposta pela Câmara e validada
pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio da continuidade e representatividade, tendo em
conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho).
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O terreno em apreço localiza-se numa 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.
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho, de uma forma geral, visa sobretudo nas freguesias rurais onde a s
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.
Face ao exposto, tratando-se de uma área afastada do solo urbano consolidado, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e
paisagísticos, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

200000

200000

-13000

570
PENCELO

SELHO (SÃO LOURENÇO)

570
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-13000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.716
02,25
4,5
6,759 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

571

José Carlos da Silva Mendes
Candoso Santiago
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende alterar a classificação do terreno assinalado para poder construir uma habitação unifamiliar, permitindo assim a
manutenção da área florestal em que se insere.
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; Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Património Arqueológico - Zona de Proteção; Espaços florestais
de proteção; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A pretensão está enquadrada em Espaços florestais de proteção e a sua alteração 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.
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. Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo
regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
A pretensão possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como
das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em
causa. Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sua localização, a uma
cota muito elevada e forte declive com pendentes muito acentuadas apresentando-se como uma condicionante à urbanização, contribuindo
ainda para a descaracterização da unidade de paisagem em que se insere.
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local.
Importa acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado a manutenção de áreas
onde o risco de erosão é evidente, definidas com base na inclinação do terreno (declives muito acentuados) e no grau de
erodibilidade do solo. São áreas que, devido às suas características do solo e subsolo, declive e dimensão da vertente e outros fatores
suscetíveis de serem alterados tais como o coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo, deslizamentos ou quebra
de blocos.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-16000

571

CANDOSO (SANTIAGO)

MASCOTELOS

571
-16000

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:3.571
0 5101520 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

572

Alcino Ricardo Ribeiro de Faria
S Torcato
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende construir uma habitação no terreno que fica situado face a uma estrada pavimentada e com iluminação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território,
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do local.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A
manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada
qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, e a
alteração das mesmas poderá pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do me smo,
com a sucessiva impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa.
Distantes de espaços com dinâmica urbana não se justifica, de forma alguma, a sua alteração que apenas atenderia a uma situação
particular e pontual, sem benefício algum para o interesse coletivo.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SÃO TORCATO

572

ATÃES

572
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.008
0 1,534,56 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

573

Rosa Fernandes
Souto S. Salvador
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
Pedido de alteração da classificação da parcela de modo a permitir edificar uma habitação unifamiliar.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas; Espaços de uso
múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a questão colocada pelo requerente, atendendo que a área da parcela é superior a 10.000m2, verifica-se que o regulamento
do PDM prevê, no regime de edificação para aquela categoria de solo, a edificação de uma habitação conforme o pretendido.
Face ao exposto, considera-se que a pretensão se coaduna com as condições previstas no plano.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BARCO

SOUTO (SÃO SALVADOR)

573

PRAZINS (SANTA EUFÉMIA)

573
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.845
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

574

Serafim Fernandes
Souto S. Salvador
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
Pedido de alteração da classificação da parcela de modo a permitir edificar uma habitação unifamiliar.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a questão colocada pelo requerente, atendendo que a parcela é contígua a uma Área de edificação dispersa e que a mesma
possui uma área superior a 2500 m² com frente para via habilitante, entende-se não haver inconveniente urbanístico na alteração da
categoria de solo, uma vez que não são atingidos de forma sensível ou expressiva as áreas de salvaguarda ambiental.
A pretensão adequa-se aos interesses em causa, pelo que se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Áreas de edificação dispersa, Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

OUTRO

SOUTO (SÃO SALVADOR)

574

574
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.061
01,875
3,75
5,625
7,5 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

575

João de Abreu
Serzedelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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 - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços
residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, 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.
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.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundam entar,
perante a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-20000

SERZEDELO

575

-20000

575
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

0

93,75

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
Escala 1:2.496
Fonte: CMG

31,25

62,5

125 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

576

Maria Manuela Moura e Castro Guimarães
Candoso S Martinho
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende implantar a sua habitação no terreno assinalado, anteriormente classificado como zona de construção, propondo a
sua alteração para solo urbano uma vez se encontra contíguo a Espaços residenciais.
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; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação foi proposta
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e teve como orientação estratégica a
definição de manchas de boa aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta
componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho).
Simultaneamente, o caso em apreço encontra-se classificado como Reserva Ecológica Nacional, cuja redelimitação foi proposta pela
Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e,
posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende
assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência)
do ecossistema. A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de
impermeabilização com o preenchimento da malha urbana.
Insere-se o terreno numa área agrícola e ecológica mais vasta associada a uma importante linha de água, que se pretende
salvaguardar e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas
urbanizadas pré-existentes.
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilid ade do
sistema.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

576

CANDOSO (SÃO MARTINHO)

576
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:926
0 1,534,5 6 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

577

Teresa de Freitas Esteves
Caldelas
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; 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; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; SIDVA; 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, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Trata-se de um terreno inserido no contexto urbano da freguesia, mas cuja fisionomia longilínea manifesta uma intrusão clara no
território inserido na RAN, contrariando assim os princípios básicos de ordenamento e criando um precedente que põe em causa a
unidade e coesão urbanística do local. Assim, a expansão pretendida iria constituir-se como um 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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

CALDELAS

577
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

577

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.976
02,557,510 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

578

Construções Monte Carlos, Lda
Balazar
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do terreno para obter capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços
florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Conduta adutora; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

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 contígua a um espaço que sofreu um processo de expansão urbanística nos limites das capacidades fisiográficas
do terreno, projectando um forte impacto na paisagem que urge estancar, não sendo admissível, sob o ponto de vista do correcto
ordenamento do território, estender áreas de construção em locais acidentados, de difícil acesso e de génese contrária à história e
tipicidade do sítio.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-21000

LONGOS

578

BALAZAR

578
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-21000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:3.046
0 5 1015 20 m

Fonte: CMG

-21000

LONGOS

578

BALAZAR

578
-21000

Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:3.638
06,25
12,5
18,7525 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

579

Luís Marques da Silva
Balazar
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do terreno para obter capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal
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 uso múltiplo agrícola e florestal;
Espaços florestais de proteção; Coletor de águas residuais
Carta de Condicionantes – 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 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a
produção agrícola, com elevada aptidão.
Simultaneamente, as parcelas em causa encontram-se parcialmente classificadas como Reserva Ecológica Nacional, cuja redelimitação foi
proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional
do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de
Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental
de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade
de resiliência) do ecossistema.
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização e de poluição
e com a implantação deste tipo de atividade.
Para além disso, a pretensão não acautela a proteção das linhas de água existentes, podendo constituir uma ação lesiva para o
território.
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas aos respetivos regimes jurídicos e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

579

204000

204000

BALAZAR

SANDE (SÃO LOURENÇO)

579
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.042
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

-20000

204000

579

204000

BALAZAR

579
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-20000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.669
0 6,2512,518,7525 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

580

João da Silva Machado
Balazar
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do terreno para obter capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
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 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a
produção agrícola, com elevada aptidão.
Simultaneamente, a parcela 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 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 a
expansão construtiva.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BALAZAR

580

580
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.018
0

Fonte: CMG

12,5

25

37,5

50 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

581

Rosa Marques da Cunha
Briteiros Sta Leocádia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do terreno.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional tendo resultado de um processo de redelimitação,
proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), tendo como orientação
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio da continuidade e representatividade, tendo em
conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), ficando, por isso, sujeita ao respetivo 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 a diferença de
cotas verificada entre o caminho municipal CM 1338 e a plataforma do terreno se demonstra propiciador de dificuldade de acesso e
forte expressão paisagística para o vale de Sta Leocádia.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-17000

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

581

-17000

581
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.027
0

Fonte: CMG

12,5

25

37,5

50 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

582

Maria Adelaide Antunes da Cunha
Briteiros Sta Leocádia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do seu terreno.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional tendo resultado de um processo de redelimitação,
proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), tendo como orientação
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio da continuidade e representatividade, tendo em
conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), ficando, por isso, sujeita ao respetivo 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 a diferença de
cotas verificada entre o caminho municipal CM 1338 e a plataforma do terreno se demonstra propiciador de dificuldade de acesso e
forte expressão paisagística para o vale de Sta Leocádia.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-17000

582

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

-17000

582
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.038
0

Fonte: CMG

12,5

25

37,5

50 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

583

Maria Marques da Cunha
Briteiros Sta Leocádia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do seu terreno.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível 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 tendo resultado de um processo de redelimitação,
proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), tendo como orientação
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o principio da continuidade e representatividade, tendo em
conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), ficando, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e
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 a diferença de
cotas verificada entre o caminho municipal CM 1338 e a plataforma do terreno se demonstra propiciador de dificuldade de acesso e
forte expressão paisagística para o vale de Sta Leocádia.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

583
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

583

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.060
0

Fonte: CMG

12,5

25

37,5

50 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

584

António Rui Teixeira Vidal
Oleiros
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante, por se tratar de
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Por esse motivo, não se considera favorável a pretensão pois não fica garantida a proteção do solo e a valorização e qualidade da
paisagem e apenas se atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, perante
a tutela, a pretensão.
Como é evocado uma situação de manifesta carência económica, a mesma deverá ser comprovada junto da entidade com competência
na matéria em causa (DRAP-N) ficando, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-22000

OLEIROS

584

-22000

584
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

0

37,5

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
Escala 1:985
Fonte: CMG

12,5

25

50 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

585

João Costa Antunes
Prazins Sta Eufémia
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, sem qualquer
infraestruturação e que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A manutenção destas áreas r evela-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 favorável a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BARCO

SOUTO (SÃO SALVADOR)

585

PRAZINS (SANTA EUFÉMIA)

585
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:784
0 2 4 6 8m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

586

Armando da Costa Salgado
Serzedo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para obter capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – 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 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.
Simultaneamente, a área em causa encontra-se classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se parcialmente como
restrição de utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de
agosto, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional
foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho
de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade
ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vul nerabilidade
(capacidade de resiliência) do ecossistema. A ocorrência em causa referente a áreas de máxima infiltração será significativamente
afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana.
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o car ácter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualqu er
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar,
perante as tutelas, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SERZEDO

586
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

586

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.953
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

587

Armando da Costa Salgado
Serzedo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SERZEDO

587

587
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.312
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

588

Telfor - Comércio de Têxteis Lda
Conde
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do solo para construir um edifício industrial e de comércio alegando bons acessos e
ser servido de todas as infraestruturas.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; 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 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 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 N orte
(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 matéria 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, 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.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-17000

CONDE

588

-17000

588
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.404
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

589

Fernando Vaz Oliveira Reis
Polvoreira
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja alterada a classificação de Espaços de atividades industriais para espaços residenciais para não
inviabilizar a construção da casa do seu filho.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços de atividades económicas
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se insere numa área urbanizada/urbanizável com várias construções existentes de caráter
residencial, pelo que a classificação como Espaços residenciais 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 atividades económicas, ANEXO I: Zonamento acústico – Zonas mistas
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

MASCOTELOS

URGEZES

589

POLVOREIRA

589
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.151
0

Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

590

Maria de Lurdes da Silva Mendes da Cunha e outros
Sande S Clemente
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se parcialmente como restrição de
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante e incluir uma
nova área por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.
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 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. 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 dependente das tutelas com competência na matéria em causa.
Face ao exposto, não se considera ser de conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SANDE (SÃO MARTINHO)

CALDELAS

590

SANDE (SÃO CLEMENTE)

590
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação
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g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.801
0

10 20 30 40 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

591

Óscar de Macedo Pimenta
Brito
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação para instalação de turismo de habitação em espaço rural.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que a mesma se poderá enquadrar com o regime em vigor da Reserva Agrícola Nacional, bem como
com o regulamento do PDM, pelo que se julga não ser de alterar a classificação proposta.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BRITO

591
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

591

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:2.301
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

592

Silva e Martins Campos, Lda
Abação
Áreas ardidas - Perigosidade de incêndio

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração das áreas risco de incêndio das classes alta ou muito alta, de forma a não inviabilizar a construção
de um edifício destinado a um picadeiro.
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; Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A delimitação de áreas risco de incêndio das classes alta ou muito alta 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.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-11000

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

194000

194000

592

592
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-11000
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

593

Nelson Filipe Miranda Araújo
Sande S Martinho
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; 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; 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 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 boa aptidão.
Simultaneamente, o terreno objeto da pretensão encontra-se classificado 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. Deste processo de redelimitação, conclui-se
manter esta condicionante e incluir uma nova área por apresentar sensibilidade ecológica extrema, onde a edificação (em áreas
ameaçadas pelas cheias) contribuiria para acentuar a vulnerabilidade do local à ocorrência de cheias e inundações, constituindo
obstáculos à progressão das águas e provocando a subida do seu nível a montante. 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 das tutelas com competência na matéria em causa.
Face ao exposto, não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo
argumentação técnica capaz de fundamentar, perante a tutela, a pretensão.
Por estes motivos, não será de se considerar favorável a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-19000

593

SANDE (SÃO MARTINHO)

593
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-19000
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

594

Manuel Pereira Salgado
Tabuadelo
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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 – Coletor de águas residuais; 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 tendo resultado de um processo de redelimitação,
proposto pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), tendo como orientação
estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade,
respeitando as 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.
Sob o ponto de vista urbanístico, não se demonstra como tecnicamente viável a aceitação do pretendido uma vez que se trata de uma
área que apresenta já uma frente de construção, pelo que a viabilização de uma segunda frente, sem uma franca acessibilidade,
contraria o modelo urbano definido para o território do concelho.
Para além disso, a pretensão apenas atende a uma situação particular e pontual, da qual não resulta benefício para o interesse
coletivo, numa área onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

TABUADELO

594

594
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

595

Maria Isabel Pereira de Oliveira Moutinho
Pencelo
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do solo de Espaços de atividades económicas e Espaços de floresta de proteção
para Espaços residenciais, uma vez que confronta com uma moradia.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável; Zona de Construção Industrial e de
Armazenagem; Espaço Canal da Rede Viária Nacional
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local prevista; Espaços florestais de proteção;
Espaços de atividades económicas
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em causa insere-se numa área mais vasta destinada a atividades económicas como industrial, armazenagem, logística,
comércio e serviços entre outros pelo que a existência de uma habitação no local não poderá pôr em causa o zonamento previsto para
o local. Mais se informa que o Regulamento do PDM prevê, em situações de contiguidade a conjuntos habitacionais e de colmatação
funcional, a construção, a ampliação e a regularização de edificação destinada à função residencial.
A restante área da parcela, separada por uma via prevista, encontra-se enquadrada em Espaços florestais de proteção e a pretensão
de alterar este espaço para a função residencial 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.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

595
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

596

Armando Ferreira Alves
Moreira de Cónegos
Reserva Ecológica Nacional

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende construir uma habitação própria no terreno assinalado.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; 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. Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de
acordo com a carta de solos e carta de aptidão da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho).
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, repre sentatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
A ocorrência em causa (máxima infiltração) será significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o
preenchimento da malha urbana. Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência
na matéria em causa.
A edificação em áreas ameaçadas pelas cheias contribuirá para acentuar a vulnerabilidade do território à ocorrência de cheias e
inundações, contribuindo para uma consequente alteração do regular funcionamento do sistema hidrológico, constituindo obstácul os 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.
Considera-se que as ampliações às áreas urbanas deveriam ter um carácter excecional e foram restringidas aos terrenos que já eram
parcialmente urbanos. Trata-se de uma área de urbanização não programada, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou
integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes.
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

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

MOREIRA DE CÓNEGOS

596
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

596

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.249
0

5

10

Fonte: CMG

15

20 m

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

597

Verdeguima, Indústria de Reciclagem, Lda
Gonça
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do seu terreno para área industrial.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e III; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços recursos
geológicos; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço está classificado como Espaços florestais de proteção e a solicitação não se adequa aos interesses em causa,
uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa,
privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais
vegetais e orgânicos. A sua alteração poderia comprometer a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e
cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental.
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, representatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
O desenvolvimento desta atividade, a implantar nesta condicionante, constitui um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN
(risco de erosão), que desvirtua o carácter ecológico, ambiental e paisagístico do local.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respectivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
No âmbito da ponderação da presente participação, foi consultado o processo em causa verificando-se o seguinte:
1. Atendendo ao fato da pretensão não ter acolhimento no Plano Diretor Municipal (PDM) em eficácia, nem prever esta situação em
sede de revisão do PDM, foi informado ao requerente o indeferimento do processo de legalização, ao qual o mesmo recorreu.
2. Perante este recurso, foi solicitado o parecer da CCDR-N na resolução desta situação. Foi emitido perecer desfavorável à pretensão,
“em virtude desta intervenção violar o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e o Plano Diretor Municipal de Guimarães, não
sendo passível de vir a ser autorizada.” Foi solicitado pela CCDR-N esclarecimentos sobre as medidas que a autarquia pretende adotar
no sentido da resolução do problema e da reposição da legalidade.
3. Face ao exposto, informou-se o requerente que a pretensão não apresentava acolhimento no Plano Diretor Municipal em eficácia e
nos trabalhos de Revisão do mesmo.
4. Informou-se ainda, em sede de revisão do PDM, a possibilidade de se licenciar os depósitos de sucata (Decreto-Lei nº 268/98,
de 28 de agosto), procedendo à sua transferência para a área que será dedicada a Parque de sucata de iniciativa da Câmara
Municipal, na freguesia de Gondomar.
Face ao exposto, foram realizados, juntamente com a tutela competente na matéria, todos os esforços no sentido de regularizar a
situação em causa, verificando-se que a solução passará por relocalizar esta actividade para o Parque de Sucata previsto no Plano.

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
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REGULAMENTO:
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

598

Maria Sofia de Mota Pinto dos Santos
Barco
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação do solo do terreno para obter capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local prevista; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área onde se insere a pretensão encontra-se classificada desde 1994 como Zona não urbanizável onde, excepcionalmente e em
situações devidamente justificadas, se poderia viabilizar edificações. Porém, verifica-se que a situação de excepcionalidade deu lugar a
um uso que subverte, muitas vezes, os princípios desejados para o planeamento do território municipal. Assim, e reconhecendo que
nesta zona ainda se poderá manter um enquadramento ambiental e paisagístico qualificado, julga-se não ser desejável a expansão
urbana, pelo que se enquadrou a área objeto da pretensão na categoria Espaços florestais de produção, salvaguardando a continuidade
de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa.
Por se tratar de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados e onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e
paisagísticos, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BARCO

598
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

598

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:1.972
0

7,5 15 22,5 30 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

599

José Pinheiro de Abreu
Serzedelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para obter capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Linhas de alta tensão 60kv
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local prevista; Espaços de
uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; SIDVA

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvag uarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o car ácter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. O terreno em causa insere-se numa
unidade ecológica de importância relevante, onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo condicionada qualquer
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Para além disso, a parcela em causa localiza-se atrás da frente urbana pelo que, a viabilização de espaços para edificação originaria
uma segunda frente de construção. Esta situação contraria o modelo urbano definido para o território do concelho.
Face ao exposto, não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-19000

599

SERZEDELO

599
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-19000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:3.557
0 12,5 25 37,5 50 m

Fonte: CMG

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

600

Empresa Industrial Sampedro, SA
Lordelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja aumentada a área de Espaços de atividades económicas para a ampliação das instalações da empresa.
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
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 e 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 faz parte da continuidade de
uma mancha agrícola mais vasta e significativa.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Insere-se o terreno numa área agrícola mais vasta 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 preexistente s.
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,
considera-se que a quantidade de solo proposta para ser incluída em solo urbano não tem uma intenção clara de ocupação.
Face ao exposto, não se justifica a alteração da classificação pretendida, não existindo argumentação técnica capaz de fundam entar,
perante a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-20000

LORDELO

600

600
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-20000

p d m

g u i m a r ã e s

câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica

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
Escala 1:4.680
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Fonte: CMG

