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

602

José Maria da Silva Machado
Lordelo
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo do terreno assinalado, uma vez que o mesmo esteva classificado como
zona de construção em anterior PDM.
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; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Verifica-se que o terreno em causa tem uma frente de construção face ao arruamento principal e que a restante área se insere em
Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal, apresentando-se como uma área de descompressão urbanística, que se localiza atrás da
frente urbana, sem acessibilidade franca, ou seja, numa parcela posterior a uma área de construção que não apresenta, desta f orma,
aptidão construtiva.
Esta freguesia tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica urbanística controlada, e verificando-se as extensas áreas de construção
propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia, importa acautelar outras situaçõ es de equilíbrio e
sustentabilidade ambiental pelo que se revela apropriado retirar capacidade construtiva a áreas que se apresentem como potenciadoras de
desafogo urbanístico, estruturadas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do sistema.
Do ponto de vista urbanístico verifica-se que esta freguesia detém um núcleo bem conformado e controlado, com a demarcação clara
das suas reservas e áreas sensíveis, não sendo por isso aconselhável o descontrolo das mesmas.
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

602

LORDELO

602
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 1:1.875
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Fonte: CMG

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

603

José Maria da Silva Machado
Lordelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo do terreno assinalado, referindo que o mesmo tem todas as condições
para a construção.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Rede rodoviária local; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Sem classificação

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

-21000

603

LORDELO

603
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 1:992
0

5
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10

15

20 m

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

604

Joaquim Monteiro da Silva
Abação
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende um ajustamento do limite da categoria de solo.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Construção de Transição (Tipo
III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
De acordo com a participação realizada, e atendendo não existir inconveniente urbanístico e ecológico, julgamos ser de altera r o limite
de forma a possibilitar um enquadramento menos condicionado à implantação de uma edificação com o acerto de profundidade.
Face ao exposto, julga-se ser de conceder parecer parcialmente favorável à pretensão.
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013,
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

REGULAMENTO:
CARTA DE ORDENAMENTO: Áreas de edificação dispersa, Espaços residenciais, Espaços agrícolas
CARTA DE CONDICIONANTES: Reserva Agrícola Nacional
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM: Planta da Reserva Agrícola Nacional

OUTRO
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

-11000

194000

194000

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

604

604
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-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 1:1.786
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

605

José Maria da Silva Machado
Lordelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo do terreno assinalado, referindo que no mesmo está assinalada a
passagem de uma conduta de água que não corresponde à realidade.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Conduta adutora; Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza junto a uma área urbanizada/urbanizável pelo que a sua extensão não coloca
em causa o modelo territorial de crescimento adotado, permitindo a colmatação destes aglomerados.
A referida conduta não tem influência na delimitação das áreas de construção estando apenas assinalada a existência da mesma.
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

-21000

190000

190000

605

LORDELO

605
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 1:1.481
0

7,5

Fonte: CMG
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30 m

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

606

Domingos Manuel da Silva Guimarães
Gominhães
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do terreno para zona de construção permitindo desta forma a expansão e legalização das
construções fabris existentes promovendo o desenvolvimento da freguesia.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
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.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local e onde se
pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística. Distante de espaços com dinâmica urbana não se justifi ca, de
forma alguma, a sua alteração que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, sem benefício algum para o interesse coletivo.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

606

GOMINHÃES

606
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 1:1.820
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

607

Jerónimo Ribeiro Marques
Briteiros Sto Estevão
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo de modo a regularizar uma habitação e uma indústria.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Espaço Canal da Rede Viária Nacional
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Património Arqueológico - Zona de Proteção; Espaços de uso múltiplo
agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias rurais onde as
áreas de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a
controlar o carácter excessivamente disperso das áreas construídas.
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na partici pação,
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, excêntrico aos núcleos urbanos
consolidados e sem infra-estruturação, apresenta características morfológicas pouco apropriadas à edificação, como se demonstrou pela
pouca apetência de ocupação nos últimos anos.
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 afectado um sistema importante para a
sustentabilidade local assim como se pronunciaria um acto de dispersão que urge contrariar.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BRITEIROS (SALVADOR)

607

BRITEIROS (SANTO ESTÊVÃO)

607
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 1:805
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

608

Joaquim Leite da silva
Infantas
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de forma a regularizar construções existentes.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Complementar
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.
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 incluir esta condicionante por se mostrar
conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a 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

INFANTAS

608

608
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 1:1.553
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

609

Domingos Francisco Ferreira da Silva
Brito
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 a perda de
capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – 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 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.
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.
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

-18000

BRITO

609
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

609

-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 1:954
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25 m

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

610

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 Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; SIDVA; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – SIDVA; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN), constituindo-se como restrição de utilidade
pública. A delimitação da Reserva Agrícola e Pescas Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura do
Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada
aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem
como as questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante por se
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 caráter
excessivamente disperso das áreas construídas. Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação
territorial que se traduziu em diversas formas de agressão da paisagem e dos recursos naturais. 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. A sua expansão coloca em causa o modelo territorial de
desenvolvimento adotado, permitindo ampliação de uma área de génese rural cuja morfologia está associada à atividade agrícola.
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

SERZEDO

610
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

610

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 1:1.302
0

7,5

Fonte: CMG

15

22,5

30 m

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

611

Maria de Lurdes Alves Borges Costa
Gémeos
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o seu terreno mantenha a capacidade construtiva que tinha no PDM anterior.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - 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; Espaços de uso especial; Espaços residenciais; Espaços verdes
de enquadramento; IP/IC; Rede rodoviária local; Rede rodoviária principal
Carta de Condicionantes – Estrada municipal; Outras estradas

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

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

192000

611

192000

GÉMEOS

611
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 1:2.533
0

15

Fonte: CMG

30

45

60 m

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

612

Maria de Lurdes Alves Borges Costa
Gémeos
Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o seu terreno mantenha a capacidade construtiva que tinha no PDM anterior. Apresenta documentos que
referem direitos adquiridos de compromissos com a autarquia.
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; Espaços de uso especial; Espaços residenciais; Espaços verdes
de enquadramento; IP/IC; Rede rodoviária local; Rede rodoviária principal
Carta de Condicionantes – Estrada municipal; Outras estradas

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno em apreço refere-se a um terreno que apresenta características morfológicas que se revelam importantes no equilíbrio
ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas
potencialidades agrícolas ou florestais.
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.
Verificando-se as extensas áreas de construção propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia,
importa acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que se revela apropriado retirar capacidade construtiva a
áreas onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo a consolidação das áreas urbanizadas
preexistentes.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-10000

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

GÉMEOS

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

192000

192000

612

612
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 1:4.373
0

25

Fonte: CMG

50

75

100 m

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

613

Maria Odete dos Santos Costa e Silva Pereira
Lordelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja alterada a classificação do solo de parte do terreno assinalado, referindo que no mesmo se encontra
rodeado de vias públicas devidamente infraestruturadas.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Espaços agrícolas; Espaços residenciais; Unidade Operativa de Planeamento e
Gestão
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; 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

613
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

613

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 1:1.159
0

6,25

Fonte: CMG

12,5

18,75

25 m

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

614

Ana Maria das Neves Cardoso
Pencelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do solo para poder construir uma habitação própria de apoio ao cultivo do terreno.
Este confronta com caminho público, com infraestrutura pública de água e saneamento.
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 – Património Arqueológico - Zona de Proteção; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilid ade do
sistema. No presente caso, a unidade da RAN e a distância a núcleos urbanos consolidados não permite aceitar o pretendido sob risco
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater.
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e
paisagísticos, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

PENCELO

614

FERMENTÕES

614
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 1:754
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

615

José Machado
Longos
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
Os requerentes solicitam a alteração da classificação 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; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objecto da presente pretensão, assim como o conjunto habitacional de Entre-as-Águas, encontra-se classificada como Espaços
de uso múltiplo agrícola e florestal, o que não permite a regularização das preexistências. Tendo sido alvo de exclusão da REN e da
RAN, em virtude de uma ocupação que constituiu factor de intrusão para a integridade da unidade dos ecossistemas presentes e que
desvirtuou o potencial agrícola, consideramos submeter esta área a uma reformulação/reclassificação.
Este conjunto habitacional ao longo de décadas foi ocupado de forma não planeada, cujos efeitos sobre a paisagem e o ambiente são
negativamente assinaláveis mas, dada a dimensão social, justifica-se não ser ignorada. Consideramos assim, a possibilidade de
regularização da grande maioria das edificações existentes sem com isso acentuar os efeitos sobre a frágil sensibilidade do local, com
uma alteração da categoria acima referida para Espaços de edificação dispersa.
O critério da reapreciação baseou-se num exercício que envolveu uma visita ao local e um trabalho de contabilização das parcelas (em
função do cadastro) perante o índice previsto para esta nova classificação, excluindo-se situações não enquadráveis no regulamento do
PDM para esta categoria de solo, como é o caso do terreno objeto da pretensão.
Face ao exposto, julga-se não ser de conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

615
LONGOS

615
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 1:962
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:

616

José Lourenço Freitas da Silva
Prazins Sto Tirso
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
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

PRAZINS (SANTO TIRSO)

616
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

616

CORVITE

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 1:1.828
0 6,25 12,518,75 25 m

Fonte: CMG

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

617

Agostinho Daniel Faria Mendes
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 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
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação,
tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e
representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territ orial.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por
apresentar elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o 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 a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SERZEDELO

617

617
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 1:1.422
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:

618

Domingos Mendes da Silva
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
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SANDE (SÃO CLEMENTE)

618

618
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 1:1.096
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

619

Aurelina da Conceição Sousa
Polvoreira
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende manter a parcela em zona de construção alegando que o filho está a elaborar um projeto para o local.
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 – Património Arqueológico - Zona de Proteção; 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, 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.
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.
Esta freguesia tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica no sentido contrário a esta zona e perante isto, e verificando-se as
extensas áreas de construção propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia, importa acautelar o utras
situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado retirar capacidade construtiva a áreas ef etivamente
mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos e que detêm aptidão florestal evidente, pelo que não se considera conc eder parecer
favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-14000

619

POLVOREIRA

619
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-14000

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 1:1.082
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

620

Junta de Freguesia de Caldelas
Caldelas
Legalização de construções

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
A junta de freguesia pretende a reclassificação do solo rural para urbano.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Área de proteção de Águas Termais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e
margens dos cursos de água; Zonas inundáveis

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Em Novembro de 2009, foi solicitado à CCDR-N a melhor atenção para um problema complexo transversal a todo o concelho.
Transcreve-se, o texto enviado:
“Encontra-se em fase final de execução os estudos de revisão do PDM Concelhio. Sendo mais que uma mera actualização e/ou
revalidação dos princípios do Plano em vigor, a nova proposta distingue-se da anterior pela metodologia empregue, pelos objectivos
procurados e pelo uso de instrumentos técnicos muito diversos dos anteriores – além de absorver os princípios consignados no PROT.
Neste sentido, e verificando-se a alteração profunda dos princípios basilares que se irão repercutir fortemente no estilo de vida dos
cidadãos que agora, mais que nunca, deverão absorver o território como algo mais do que um meio especulativo ou de sobrevivên cia,
julga-se conveniente prever a hipótese de regularizar as situações que, à entrada em vigor do actual Plano, não foram avaliadas ou
propostas e que, no contexto deste novo documento em finalização irão encontrar, provavelmente, maiores obstáculos à sua reso lução.
Considerando que é de todo o interesse que se possam vir a legalizar estas situações, por razões que se prendem com a dignidade,
a segurança, o ambiente e a economia locais, propõe-se a possibilidade de, dentro dos preceitos considerados adequados, e à
semelhança do ocorrido em período homólogo em 1994 (aquando da aprovação do PDM em vigor), instituir um organismo interno
devidamente adaptado a estas circunstâncias.
Assim, solicita-se à Exma. Comissão que se pronuncie sobre esta intenção, que se resume à avaliação de situações devidamente
documentadas como anteriores a 1994 e que detenham as condições consonantes com os pressupostos do correcto ordenamento do
território e demais matéria legal e regulamentar.
Esta situação prende-se com a resposta a diversas solicitações, internas e externas, à equipa de revisão do PDM.”
A resposta recebida, após ofício e em posterior reunião efectuada para o efeito na sede da CCDR-N, foi clara e inequívoca – não é
possível, dentro do quadro legal, a aceitação do pretendido.
Entretanto, foi feito um esforço em termos de reajustamento do regulamento do PDM, em alguns ajustes pontuais da Planta de
ordenamento, de modo a tentar contemplar o maior número de situações possível dentro do quadro legal.

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:

621

Manuel Freitas da Silva
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 - Área de proteção de Águas Termais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Leitos dos cursos de água; Reserva Agrícola Nacional; Reserva
Ecológica Nacional; Zonas inundáveis

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objecto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.
Simultaneamente, o terreno em causa encontra-se classificado como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR -N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do 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 aos respectivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa.
Por esse motivo, e pela pretensão se encontrar desenquadrada de qualquer núcleo urbano, 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

621
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

621

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
0 1,5 34,5 6 m

Fonte: CMG

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

622

Maria de Lurdes da Silva Marques
S Torcato
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
Na sequência de um pedido de alteração do PDM efetuado em 1999, a requerente vem solicitar a reanálise da situação por forma a
ser alterada a classificação do seu terreno para zona de construção.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Estrada municipal; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Localizada numa área agrícola inserida numa unidade mais vasta cujas características importa salvaguardar e valorizar, onde se pretende
apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística, 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

SÃO TORCATO

622
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

622

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 1:2.391
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:

623

Manuel Agostinho Oliveira Rodrigues
Gonça
Legalização de construções

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 Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal;
Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Leitos dos cursos de água; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Consultado o processo de legalização da construção sob o nº 978/11, verifica-se que o mesmo apresenta um parecer favorável uma
vez que a pretensão se enquadra nas disposições legais do atual PDM não pondo em causa os pressupostos urbanísticos previstos na
sua revisão.
Face ao exposto e verificando-se a proposta de legalização é enquadrável no regime da revisão do PDM, não se propõe a alteração
da classificação do solo pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SÃO TORCATO

GONÇA

623

SÃO TORCATO

623
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 1:1.818
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:

624

Matilde Cruz Rebelo
Briteiros Salvador
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 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; Infraestrutura de transporte de energia; Rede rodoviária local prevista;
Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção; Espaços de uso especial; Espaços residenciais
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
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.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a
produção agrícola, com boa aptidão e que constitui uma mancha significativa. De igual modo, estabelece ligação entre outras manchas
de RAN e ainda onde existiu investimento público.
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)

BRITEIROS (SALVADOR)

624

BARCO

624

-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 1:4.918
0 12,5 2537,5 50 m

Fonte: CMG

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

625

Manuel Matos da Silva
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 Construção Dominante (Tipo II); Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Área de proteção de Águas Termais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; 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 e proceder a
uma inclusão, por se tratar de uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e por, nas últimas
décadas, não ter conhecido qualquer desenvolvimento urbano. Acresce o facto desta área ser servida por uma acessibilidade deficiente.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Por estes motivos, 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

625

625
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 1:1.334
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

626

Iva Cristiana Leite Salgado
Tabuadelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão foi alvo de uma exclusão da Reserva Agrícola Nacional (RAN), que se constituía como restrição de
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. Esta exclusão realizou-se com o
compromisso, perante a tutela da RAN, do terreno se manter em solo rural por apresentar características morfológicas sem aptidão para
a construção e a sua manutenção, 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.
Não obstante o que ficou dito e em virtude do exposto
urbanizada, pelo que a possibilidade de se viabilizar uma
assim, alterar a classificação proposta para Espaços de
edificações com uma área mínima da parcela de 5.000m²
via habilitante.

pelo requerente, verifica-se que esta parcela se localiza junto a uma área
construção não coloca em causa o modelo territorial adoptado. Considera-se,
uso múltiplo agrícola e florestal, onde se admite a construção de novas
quando contígua a solo urbano, com frente mínima de 30m confrontante com

Face ao exposto, tendo em conta a participação do requerente e perante a alteração para Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal,
considera-se que a pretensão se poderá coadunar com as condições previstas no plano.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

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

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

TABUADELO

626

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

SÃO FAUSTINO

626
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 1:2.481
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:

627

Manuel da Cunha Lopes
Caldelas
Legalização de construções

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para regularizar uma construção.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Área de proteção de Águas Termais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Águas minerais naturais - Zona intermédia; 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.
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.
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. 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 benef ício
algum para o interesse coletivo.
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

627

CALDELAS

627
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 1:1.214
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

628

Manuel Alberto Martins Novais
Costa
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno, com área 6490m² para Espaços urbanos de baixa densidade de acordo
com a envolvente construída.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços florestais de produção; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados onde se pretende a reformulação ambiental e/ou integração
paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes. As construções aí presentes não deverão servir
como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem das
freguesias rurais pelo que foi retirada capacidade construtiva a áreas efetivamente mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos,
acautelando situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental.
A parcela em causa localiza-se afastado da via pública 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.
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

-11000

MESÃO FRIO

628

COSTA

INFANTAS

628
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-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 1:1.549
02,557,510 m

Fonte: CMG

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

629

Manuel Castro Martins
Caldelas
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano para construir uma habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Área de proteção de Águas Termais; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis
Carta de Condicionantes – Águas minerais naturais - Zona alargada; Águas minerais naturais - Zona intermédia; 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. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.
A área objecto da pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR -N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do 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.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. Distante de espaço com dinâmica
urbana não se justifica a sua alteração que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, sem benefício algum para o interesse
coletivo.
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

629

CALDELAS

629
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 1:1.089
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:

630

Domingos da Silva Ferreira Maia
Sande S Lourenço
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 de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; 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. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se tratar de
uma área 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 considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

630

SANDE (SÃO LOURENÇO)

630
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 1:957
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:

631

Albertino Rodrigues Ferreira
Gominhães
Perda de capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende recuperar a capacidade construtiva de uma parte do seu terreno, alegando estar em causa a expansão de um
projeto ligado ao Enoturismo.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); 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 II; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN), constituindo-se como restrição
de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter e expandir esta condicionante, por
se tratar de uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, estabelecendo ligação entre outras manchas de RAN e
ainda onde existiu investimento público.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Sob o ponto de vista urbanístico, não se demonstra como viável a aceitação do requerido uma vez que se pretende uma inserção em
espaços onde se visa salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos, contrariando um modelo de desenvolvimento e consolidação dos
núcleos urbanos tendo como principio a edificação perante vias habilitantes e no sentido de acautelar a correta harmonização entre áreas
de construção e áreas de salvaguarda ambiental e paisagística.
Como se trata de uma exploração agrícola que, segundo o requerente se apresenta viável e com muitas potencialidades, o regime de
exceção da RAN bem como o Regulamento do Plano Diretor Municipal, prevê a construção de instalações de apoio à atividade agrí cola
e obras inerentes a usos turísticos, de recreio e lazer.
Face ao exposto, considera-se que a pretensão reúne condições previstas no plano.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-13000

SÃO TORCATO

202000

202000

SOUTO (SÃO SALVADOR)

PRAZINS (SANTO TIRSO)

631
GOMINHÃES

SELHO (SÃO LOURENÇO)

PENCELO

631

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 1:6.353
0 10203040 m

Fonte: CMG

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

632

José Agostinho Marques da Costa
Longos
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para a construção de habitação própria, evocando a intenção de criação de
animais e o desenvolvimento de uma atividade silvícola.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal; Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; 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 agrícolas; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal;
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 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 c om 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 factor 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.
Tendo em consideração o exposto pelo requerente, que pretende construir habitação própria, evocando a intenção de criação de animais
e o desenvolvimento de uma actividade silvícola e, estando o terreno enquadrado em Espaços florestais de proteção, julga-se a
intenção ser compatível com o Regulamento do PDM, que permite a construção de instalações de apoio à produção e exploração de
produtos pecuários ou silvícolas, bem como a construção de uma habitação unifamiliar para residência própria e permanente de
agricultores em exploração agrícola.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

LONGOS

632
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

632

206000

206000

-19000

-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 1:3.659
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:

633

António Martins Gonçalves
Fermentões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende, em conjunto com os seus vizinhos, alterar a classificação do terreno assinalado que confronta com arruamento
infraestruturado, contíguo a uma zona de construção, colmatando a área construída.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; 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.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Nos últimos anos, e fruto de outros modelos de crescimento, verificou-se uma ocupação territorial com custos insustentáveis de
manutenção das redes, agressão da paisagem e dos recursos naturais. Assim, e compreendendo as questões levantadas na participação,
lembramos que na freguesia se encontra uma grande área de solo urbano ainda não urbanizado, disponível para construção, pelo que a
ampliação dessas áreas iria fomentar a dispersão que se pretende controlar.
Verifica-se no entanto que a existência de um loteamento no terreno adjacente, foi efetuado ao abrigo do anterior PDM, pelo que não
contraria as disposições legais aí presentes.
Face ao exposto, uma vez que o terreno em causa se insere numa área agrícola mais vasta que importa salvaguardar e valorizar, não
se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-15000

PENCELO

633

FERMENTÕES
AZURÉM

633
-15000

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 1:4.684
07,51522,530 m

Fonte: CMG

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

634

Domingos Manuel Gonçalves de Melo Machado
Airão Sta Maria
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.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços florestais de
proteção
Carta de Condicionantes – Outras estradas; 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. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante, por se tratar de
uma área que se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Do ponto de vista urbanístico, a pretensão em causa constituiria uma intrusão na RAN e um grave precedente, criando-se uma nova
frente de construção que tenderia a quebrar a continuidade de áreas agrícolas, pondo em causa os sistemas ecológicos aí presentes.
Por esse motivo, não se considera favorável a pretensão pois não fica garantida a proteção do solo e a valorização e qualidade da
paisagem e apenas se atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, perante
a tutela, a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

AIRÃO (SÃO JOÃO BAPTISTA)

148

AIRÃO (SANTA MARIA)

634

634
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 1:2.185
02,557,510 m

Fonte: CMG

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

635

José de Oliveira
Atães
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano evocando a perda de capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita; Área Florestal
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas; Espaços florestais de
proteção
Carta de Condicionantes – Outras estradas; 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.
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

-9000

198000

635

198000

ATÃES

635
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 1:4.324
0 5101520 m

Fonte: CMG

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

636

Maria da Conceição Gonçalves da Silva
Atães
Perda da capacidade construtiva

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
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-10000

ATÃES

636

636

-10000

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 1:1.339
01,534,56 m

Fonte: CMG

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

637

Virginia Fernandes Nogueira
Rendufe
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que para o seu terreno seja mantida a zona de construção que o anterior PDM previa, ou pelo menos ser
possível a constituição de dois lotes para construção de habitação isolada de acordo com a mesma tipologia aprovada no terreno em
frente.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de
proteção; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno assinalado está Enquadrado em Espaços florestais de proteção, e a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma
vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa,
privilegiando-se para estes espaços a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção microclimática e a proteção ambiental. Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a
sensibilidade do local e a manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se
insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
A área objeto da pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Ecológica Nacional cuja redelimitação foi proposta pela
Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e,
posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende
assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com
diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência)
do ecossistema.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
A construção pretendida, a implantar-se nesta condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN
(risco de erosão), desvirtuando, desta forma, o caráter ecológico do local, pois possibilita o desenvolvimento de ações no território que
podem pôr em causa a alteração da topografia do local, bem como das características fisiográficas do mesmo, com a sucessiva
impermeabilização do solo, anulando as funções presentes no sistema em causa.
Trata-se de uma área de urbanização onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística.
Insere-se o terreno numa área florestal e ecológica mais vasta associada a uma importante área florestal, que se pretende salvaguardar
e valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas
preexistentes, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

200000

200000

-8000

637

RENDUFE

637
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-8000

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 1:2.809
02,557,510 m

Fonte: CMG

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

638

Manuel Martins de Matos
Rendufe
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural
RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que o seu terreno seja classificado como solo urbano no sentido de legalizar uma ampliação feita sem
autorização. Refere ainda que se trata de um espaço consolidado e apenas pretende o licenciamento desta construção que tem sido
ocupada com um pavilhão destinado a atividades económicas.
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; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Outras estradas; 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

REGULAMENTO:

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

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

RENDUFE

638
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

638

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 1:1.070
0 123 4 m

Fonte: CMG

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

639

José Carlos Sousa Mendes
Selho S Lourenço
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a preservação da zona de construção de acordo com o anterior PDM, uma vez que possui duas construções
que pretende ampliar.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação foi proposta
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e teve como orientação estratégica a
definição de manchas de boa aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta
componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Esta área foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho).
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir este terreno nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra
conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e que faz parte de uma mancha significativa
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do
sistema.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SELHO (SÃO LOURENÇO)

639

639
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 1:680
0

Fonte: CMG

7,5

15

22,5

30 m

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

640

Januário Fernandes de Almeida Freitas
S Torcato
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente vem solicitar a alteração da classificação do seu terreno para zona de construção, mantendo e consolidando o núcleo rural
existente.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de
produção
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 área objeto da pretensão não se adequa aos interesses em causa, uma vez que a solicitação poderia comprometer a proteção da
rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental.
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

202000

202000

640

SÃO TORCATO

640
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 1:1.479
02468m

Fonte: CMG

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

641

Francisco Freitas Silva
S Torcato
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente vem solicitar a alteração da classificação do seu terreno para zona de construção, mantendo e consolidando o núcleo rural
existente.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável; Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona de Salvaguarda Estrita; Área
Florestal
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços florestais de produção; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado 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 a solicitação poderia comprometer a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosã o
hídrica e cheias, a proteção micro-climática e a proteção ambiental.
A área objeto da pretensão encontra-se ainda 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 amb iental de acordo
com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capaci dade de
resiliência) do ecossistema.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Trata-se de uma área de urbanização não programada, excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde as construções aí presentes
não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a
descaracterização da paisagem das freguesias rurais.
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

202000

202000

641

SÃO TORCATO

641
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 1:1.819
02,557,510 m

Fonte: CMG

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

642

José Salgado Guimarães
Polvoreira
Legalização de construções

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende legalizar uma habitação existente em solo rural.
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 – Património Arqueológico - Zona de Proteção; 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.
Deste processo de redelimitação, conclui-se que este terreno deveria ser incluído nesta condicionante, por se tratar de uma área que
se mostra conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão e que constitui uma mancha significativa.
Este terreno sempre se inseriu maioritariamente em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do
local, com a existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema.
As questões relacionadas com obras ou edifícios não licenciados terão que se compatibilizar com a nova matéria regulamentar que
tentou, dentro dos preceitos legais e orientações das tutelas, acautelar ao máximo este tipo de situações.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-14000

642

POLVOREIRA

-14000

642
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 1:1.116
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:

643

Joaquim Marques da Silva
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 Construção Dominante (Tipo II); Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; SIDVA; Espaços agrícolas; Zonas inundáveis
Carta de Condicionantes – SIDVA; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Zonas inundáveis

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, 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 objecto 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. Acresce ainda, que do ponto de vista urbanístico, não é
perceptível qualquer forma de estruturação de um terreno sem confrontação com caminho público.
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

643

SANDE (SÃO MARTINHO)

643
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 1:1.863
02,557,510 m

Fonte: CMG

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

644

Alberto Ferreira Martins
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 perda de capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de combustíveis; Espaços agrícolas; Espaços
residenciais
Carta de Condicionantes – Gasoduto; 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 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

196000

196000

MESÃO FRIO

644

INFANTAS

644
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 1:1.772
02,557,510 m

Fonte: CMG

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

645

Marco Jerónimo Gonçalves Castro Guimarães
Brito
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reapreciação da classificação de solo de Espaços residenciais para Espaços centrais.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Central (Tipo I); Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Espaço Canal da Rede Viária Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Rede rodoviária local prevista; Espaços residenciais; Leitos e margens dos cursos
de água
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Leitos e margens dos cursos de água; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O terreno objeto da pretensão, localiza-se numa área de consolidação urbanística e expansão da rede viária local que participam no
aprofundamento do caráter de vila enquanto espaços de centralidade. Neste sentido e uma vez que o caráter e estrutura urbanas locais,
dotadas de equipamentos de uso público recentemente edificados, aceitam uma densificação suplementar sem a descaracterização da sua
imagem essencial, julga-se ser de alterar a classificação conforme pretendido.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

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

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

645

BRITO

645
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 1:2.769
0 5 10 15 20 m

Fonte: CMG

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

Maria Manuela de Almeida Salgado

FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

Questões gerais

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

646

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
Apresenta a requerente algumas questões pragmáticas ligadas a situações mais ou menos correntes pelo que se agradece a
participação.
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
No que respeita à questão Alpendres e Sequeiros, considera-se estas construções como de apoio agrícola e, por isso mais inseridos
em solo rural não sendo, portanto, entendidas como anexos. Contudo, e admitindo-se hipotéticas situações (invulgares) legítimas,
julga-se que a existir um articulado específico para situações do tipo, rapidamente se assistiria a uma proliferação de anexos com dois
pisos (eventualmente um segunda habitação) o que não corresponderia ao espírito do atual PDM.
No que concerne a ampliações e/ou ligeiras alterações em loteamentos aprovados com alvarás em vigor (e cujas construções cumpram
o regulamentado), foi contemplada a hipótese pretendida – artigo referente a Precedências - desde que não haja colisão com as
servidões administrativas consignadas (nomeadamente RAN e REN).
Por fim, entende-se que dado a maior abertura deste PDM relativamente a áreas mínimas exigíveis, não se justificará alterar o
conteúdo admitindo parcelas de colmatação. De facto, este Plano, só em situações (perto do) limite, em que estão em causa a
defesa de valores ambientais e paisagísticos, ou ainda de falta de infraestruturas, exige áreas mínimas.

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:

647

Alzira de Meira Leite Salgado
Rendufe
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que no seu terreno seja mantida a capacidade construtiva que o Plano anterior conferia alegando que todos os
terrenos envolventes se encontram com essa classificação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável; Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços florestais de proteção; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Enquadrada neste Plano em Espaços florestais de proteção, a pretensão de alteração do terreno para zona de construção, não se
adequa aos interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação flores tal
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 florestais.
Insere-se o terreno numa área florestal e ecológica mais vasta associada a uma unidade de paisagem que se pretende salvaguardar e
valorizar com a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas préexistentes.
A pretensão de construção possibilita o desenvolvimento de ações no território que podem pôr em causa a alteração da topograf ia do
local, bem como das características fisiográficas do mesmo, com a impermeabilização do solo, anulando as funções presentes na
unidade em causa.
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do
sistema. No presente caso, a delimitação dos espaços florestais de produção correspondem a terrenos predominantemente de uso e/ou
vocação florestal de dimensão significativa e contínua.
Do ponto de vista urbanístico verifica-se que esta freguesia detém um núcleo bem conformado e controlado, com a demarcação clara
das suas reservas e áreas sensíveis, não sendo por isso aconselhável o descontrolo das mesmas.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-8000

ATÃES

RENDUFE

647
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

647

-8000

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 1:2.326
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:

648

Maria da Conceição Oliveira Pereira
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 - Área Florestal
Carta de Condicionantes - Imóveis ou Conjuntos a Proteger; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, sem qualquer infraestruturação e que apresenta características morfológicas sem
aptidão para a construção. A manutenção destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se
insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
Entretanto informa-se o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das construções
com o conteúdo do mesmo.
Face ao exposto, 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

648

SANDE (SÃO CLEMENTE)

648
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 1:1.011
0 2,254,56,75 9 m

Fonte: CMG

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

649

Ana Maria Pereira da Cunha
Guardizela
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 Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta condicionante por se mostrar
conveniente para a produção agrícola e por apresentar 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 salv aguarda
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

-19000

190000

649

190000

GUARDIZELA

LORDELO

649
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 1:1.261
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

650

Abílio Ribeiro de Araújo
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
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 do aglomerado existente.
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão.

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
CARTA DE CONDICIONANTES:
ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM:

-10000

SÃO TORCATO

650

ATÃES

650

-10000

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 1:1.231
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

651

António José Sousa da Costa
Infantas
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 de capacidade
construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O caso em apreço, refere-se a uma área de caraterísticas rurais onde se pretendeu, em sede de revisão do PDM, a máxima unidade
e coesão paisagística e funcional tendendo a um desenvolvimento urbanístico muito condicionado a esses pressupostos. No entanto, em
função da reclamação apresentada e dada a proximidade a uma área edificação dispersa, julga-se ser possível uma nova classificação
da categoria de solo, por não se considerar haver grave prejuízo para o ordenamento e sustentabilidade local. Neste sentido, propõe-se
uma alteração da classificação para Espaços de edificação dispersa, de forma a harmonizar a pretensão.
Face ao exposto, julga-se ser de conceder parecer parcialmente 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
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL

-10000

INFANTAS

651
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

651

-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 1:831
0 1,753,55,25 7 m

Fonte: CMG

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

652

Maria Manuela Costa Malheiro Dias Aurélio Ferreira
Polvoreira
Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende manter o seu terreno em zona de construção de acordo com a classificação que o PDM anterior considerava
alegando ter um projeto aprovado mas que ainda não iniciou a obra por motivos pessoais.
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 – Património Arqueológico - Zona de Proteção; 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, 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.
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.
Esta freguesia tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica no sentido contrário a esta zona e perante isto, e verificando-se as
extensas áreas de construção propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia, importa acautelar o utras
situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado retirar capacidade construtiva a áreas efetivamente
mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos e que detêm aptidão florestal evidente, pelo que não se considera conceder parecer
favorável à pretensão.
Atendendo ainda que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de
acordo com a tramitação legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-14000

POLVOREIRA

652
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

652

-14000

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 1:1.139
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

653

João Mendes Fernandes
Fermentões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende construir uma casa para o seu filho emigrante no terreno assinalado, com cerca de 6000m², que se encontra
classificado como Reserva Agrícola Nacional, pelo que pretende a alteração parcial da sua classificação.
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; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços agrícolas; Espaços
residenciais
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão; Reserva Agrícola Nacional

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

FERMENTÕES

653
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

653

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 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:

654

Maria Laura de Paiva Baptista Sotto Maior Junqueira
Silvares
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente em 2008 viu aprovado um pedido de informação prévia nº142/07 destinado a sete lotes de habitação unifamiliar isolada.
Solicita que seja mantida a capacidade construtiva em anterior PDM.
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 – Infraestrutura de transporte de energia; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Linha de alta tensão; Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional, cuja delimitação foi proposta
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e teve como orientação estratégica a
definição de manchas de boa aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta
componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Deste processo de redelimitação, conclui-se incluir esta parcela nesta condicionante, por se tratar de uma área que se mostra
conveniente para a produção agrícola, com elevada aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão da Terra da
Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), que constitui uma mancha significativa estabelecendo 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.
Esta freguesia tem demonstrado nos últimos anos uma dinâmica no sentido contrário a esta zona e, verificando-se as extensas áreas
de construção propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia, importa acautelar outras situações de
equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que se revela apropriado retirar capacidade construtiva a áreas efetivamente mais periféricas
dos acontecimentos urbanísticos e que detêm aptidão agrícola evidente.
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração
paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes. As construções aí presentes não deverão servir
como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem.
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

PONTE

654

198000

198000

SILVARES

654
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 1:2.618
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:

655

Maria do Rosário Ribeiro dos Santos
Pencelo
Legalização de construções

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do solo para poder legalizar uma habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços agrícolas; 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 desfavorável.
O fundamento para o parecer desfavorável corresponde ao facto de estas propostas constituírem simples expansões urbanas, com
intrusões em manchas RAN ou criação de uma segunda linha de construção e exclusão de acentos de lavoura.
Neste contexto não foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

655

PENCELO

655
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 1:933
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:

656

António Pinheiro Sampaio Abreu
Gondar
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que seja aumentada a profundidade da classificação do terreno assinalado e manter a capacidade construtiva em
anterior PDM.
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
A área objeto da pretensão encontra-se classificada parcialmente como Espaços residenciais, 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).
Insere-se o terreno numa área agrícola e ecológica mais vasta associada a uma unidade, que se pretende salvaguardar e valorizar com
a reformulação ambiental e/ou integração paisagística promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas preexistentes apenas
sendo possível a urbanização apoiada no arruamento infraestruturado.
Importa acautelar outras situações de equilíbrio e sustentabilidade ambiental pelo que se revela apropriado retirar capacidade construtiva a
áreas que detêm aptidão agrícola evidente.
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.
A proposta do requerente induz na criação de um aumento da profundidade da frente de construção, em relação ao arruamento
principal, que colide, do ponto de vista urbanístico e paisagístico, com os espaços predominantemente rurais, ou seja, a pretensão
contraria um dos objetivos estratégicos no Plano.
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

-20000

RONFE

656

GONDAR

-20000

656
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 1:3.657
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:

657

Joaquim Loureiro
Atães
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
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 caso em apreço, refere-se a um
terreno que possui características morfológicas e paisagísticas que se destacam no contexto em que se insere. A manutenção destas
áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se enquadra, sendo condicionada qualquer alteração
do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais, tendendo a um ordenamento territorial muito condicionado a
esses pressupostos.
Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal de Nível II, informamos que o que está em causa é a manutenção de componentes
naturais e culturais relevantes que constituem continuidades com os sistemas presentes (agrícolas e florestais) e pelas suas
características não obrigam à imposição de um regime não edificável. A manutenção desta função específica, contribui para a
conservação da unidade ecológica onde se insere e deve ser valorizada de forma a permitir uma melhor identidade do local.
Mais se informa que se encontra consignado na lei (sobretudo através do artigos 93º e 98º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro), que os PDM são revistos obrigatoriamente após 10 anos de vigência e no sentido de atualizar, alterar e/ou corrigir o
modelo territorial em função das dinâmicas observadas e das perspetivas de desenvolvimento sustentado.
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

657

ATÃES

657
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 1:2.712
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:

658

Maria de Fátima Vieira Ribeiro
Rendufe
Questões gerais

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que numa parcela que faz parte do terreno assinalado seja permitido fazer um destaque.
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; 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 produção; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção e proteção, a pretensão localiza-se em solo rural devidamente integrada numa
unidade florestal mais vasta onde se estabelece a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa.
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR -N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território,
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
Para se proceder a um destaque neste terreno terá que ser cumprido o disposto no Regulamento do PDM (nomeadamente no que se
refere às áreas mínimas exigidas) e demais matérias regulamentares nomeadamente o RGEU e o RMEU.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-8000

658

RENDUFE

658

-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 1:4.106
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:

659

João Luis Lopes Castro Carvalho Mesquita e Outros
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 Construção de Transição (Tipo III); Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços florestais de produção; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A parcela em causa concentra em si uma área de elevada qualificação paisagística dificilmente compatível com o caráter de urbanização
que se lhe pretende atribuir. Nesse sentido, o requerente apresenta um estudo desenvolvido para uma área alargada que estrutu ra
urbanisticamente uma operação que não dependerá apenas da sua iniciativa, pelo que, a admitir-se o pretendido, não garantiria o seu
sucesso uma vez que é dependente de terceiros para uma operação urbanística final coesa.
Ronfe é uma vila do concelho com dinâmicas complexas que, inclusive, exigiram num passado recente várias reflexões sobre a
pluralidade dos seus potenciais centros cívicos considerando-se que nenhum deles, apesar da concentração habitacional, se estabelece
de uma forma coesa e expressiva – por se encontrar dividido por uma estrada nacional ou por não ter deter o desenvolvimento e
concentração adequada (zona da igreja).
Neste sentido pretende-se, para esta vila, dinamizar e desenvolver uma maior aposta nestas áreas centrais não se promovendo áreas
de expansão excêntricas que ampliem o caráter difuso já instalado.
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e
de outros materiais vegetais e orgânicos.
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

-21000

VERMIL

659

RONFE

659
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
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Fonte: CMG

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

Carlos Manuel de Oliveira Ferreira

FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

Questões gerais

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

660

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
Apresenta o requerente uma série extensa de dúvidas e propostas bem elaboradas e com sentido crítico, a nosso ver construtivo, pelo
que se agradece a participação.
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
Relativamente às questões que se prendem com imprecisões/incoerências, informa-se o requerente terem sido já reequacionados os
diversos articulados pelo que se julga ter-se tornado mais claro, objetivo e preciso o seu conteúdo.
No que concerne às propostas adiantadas, foi também aprofundada, e pontualmente alterada, a matéria aflorada pelo que se julga que
a versão final do RPDM (regulamento) coincidirá com a generalidade do proposto.

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:

661

Maria Cristina de Oliveira Moutinho Chambel da Luz
Pencelo
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do solo para a categoria de Aglomerados rurais conforme a urbanização confrontante
a poente.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); 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; Património Arqueológico - Zona de Proteção; Áreas de edificação
dispersa; Espaços florestais de proteção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando 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.
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 o terreno em apreço se encontra classificado como Reserva Ecológica Nacional, cuja 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 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.
Informa-se ainda que parte do terreno está classificado, no Plano Municipal Defesa da Floresta Contra Incêndios, como zona de ri sco
de incêndio das classes alta ou muito alta, e uma vez que se encontra fora das áreas edificadas consolidadas, é aplicável a l egislação
a nível nacional relativa ao Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Do ponto de vista urbanístico, considera-se que as ampliações às áreas urbanas consolidadas deveriam ser ajustadas às
necessidades/perspectivas de crescimento apoiadas num bom exemplo de ordenamento territorial, contrariando desta forma a dispersão
territorial e a descaracterização da paisagem preservando áreas mais periféricas dos acontecimentos urbanísticos e que detêm aptidão
florestal evidente.
Na categoria do solo de Espaços de edificação dispersa, categoria de solo referente à urbanização contígua a sul, e onde se reconhece
as construções preexistentes, pretende-se privilegiar ações que visem a valorização urbanística e ambiental, a recuperação de
construções existentes e sua integração na paisagem, com qualificação do espaço verde envolvente.
Trata-se de uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e
paisagísticos, pelo que não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-14000

CORVITE

661

PENCELO

661
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-14000

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 1:2.121
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:

662

Albano da Cunha Lopes
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 obter capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SÃO FAUSTINO

662

662
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 1:747
0

7,5

Fonte: CMG

15
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30 m

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

663

José de Oliveira Pereira Gomes
Selho S Lourenço
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a preservação da zona de construção de acordo com o anterior PDM, uma vez que possui duas construções
que pretende ampliar.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Espaços residenciais onde existe uma frente de construção,
sendo a restante área, localizada numa segunda frente, classificada como Espaço agrícola, ou seja, numa parcela posterior a uma área
de construção, não apresentando desta forma aptidão construtiva.
Como condicionante legal, grande parte do terreno encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como
restrição de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N),
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões
urbanísticas daquele contexto territorial.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Trata-se de um terreno localizado junto a uma grande área urbanizada/urbanizável da freguesia em fase de crescimento e consolidação,
com a função maioritariamente residencial, pelo que a sua classificação a nascente se insere ainda nesse aglomerado, classificado como
Espaços Residenciais, destinadas preferencialmente à edificação, promovendo a nuclearização destas zonas.
Face ao exposto, não se considera alterar a classificação do solo no local.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

200000

200000

-12000

SELHO (SÃO LOURENÇO)

663

ALDÃO

663
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 1:2.546
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:

664

Armando Oliveira de Sousa
Mesão Frio
Perda da capacidade construtiva; Direitos adquiridos - Operações urbanísticas antecedentes

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno uma vez que a pendente acentuada existente não permite o uso proposto
– agrícola. O terreno em causa encontrava-se classificado como zona de construção de transição existindo para o local um Pedido de
Informação Prévia.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção
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, 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 foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), ficando, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e
dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Uma parte da frente confrontante com a estrada nacional está classificada como Espaços florestais de produção, na continuidade de
terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de
madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos. A manutenção destas áreas
revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do uso
do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
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. As construções aí presentes não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez
que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a um processo em curso, esclarece-se que de acordo
com a tramitação legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa que
os licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM.
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

MESÃO FRIO

664
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

664

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 1:2.366
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:

665

Inoxtubo Imobiliária, SA
Mesão Frio
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da classificação do terreno uma vez que a pendente acentuada existente e pelos movimentos de
terra efetuados não é permitido o uso proposto – agrícola. O terreno em causa encontrava-se parcialmente classificado como zona de
construção existindo para o local diversas propostas de urbanização.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável; Zona de
Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Agrícola Nacional; 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, 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 foi incluída na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), ficando, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e
dependente da tutela com competência na matéria em causa.
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. As construções aí presentes não deverão servir como um bom exemplo de ordenamento territorial uma vez
que promovem a dispersão territorial e a descaracterização da paisagem.
Atendendo a que o requerente reclama a manutenção dos direitos subjacentes a processos em curso, esclarece-se que de acordo com
a tramitação legal, estes terão sido analisados de acordo com o PDM em vigor à data da sua apresentação. Mais se informa que os
licenciamentos em vigor constituem direitos adquiridos, contemplados no artigo referente às Precedências no Regulamento do PDM.
No entanto, em função da reclamação apresentada e dada a proximidade a uma área residencial, julga-se ser possível uma nova
classificação da categoria de solo, por não se considerar haver grave prejuízo para o ordenamento e sustentabilidade local. Neste
sentido, propõe-se uma alteração parcial da classificação para Espaços residenciais. Entretanto informa-se o requerente que deverá
consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade da intenção com o conteúdo do mesmo.
Por estas razões, considera-se conceder parecer parcialmente favorável à pretensão.
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013,
tendo a mesma obtido parecer desfavorável. O fundamento para o parecer desfavorável corresponde ao facto de estas propostas
constituírem simples expansões urbanas, com intrusões em manchas RAN ou criação de uma segunda linha de construção e exclusão
de acentos de lavoura. Neste contexto não foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

MESÃO FRIO

665
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

665

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 1:2.643
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:

666

Maria João da Silva Fernandes
Prazins Sto Tirso
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo rural para urbano de acordo com os limites cadastrais.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção Dominante (Tipo II); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local prevista; Espaços agrícolas; Espaços
residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
No delineamento do traçado da via proposta de ligação de Silvares ao AvePark e à via do Ave, o espaço em causa foi devidament e
analisado tendo-se concluído que, sob o ponto de vista topográfico, é tecnicamente mais viável a passagem da mesma no local
assinalado o que pronuncia um ajuste da classificação do solo ao intradorso da curva, balizando assim a área urbana. Por outr o lado,
tornou-se necessário acautelar uma distância razoável às habitações existentes.
A restante 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 inclui esta condicionante por se
mostrar conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
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

PRAZINS (SANTO TIRSO)

666

666
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 1:768
0 2,25 4,5 6,75 9 m

Fonte: CMG

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

667

Avelino de Oliveira Mendes
Briteiros Sta Leocádia
Legalização de construções

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a reclassificação do terreno evocando condições para a expansão urbana.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa, privilegiando-se para estes espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e
de outros materiais vegetais e orgânicos.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. 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.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

667

667
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 1:735
0

7,5

Fonte: CMG

15

22,5

30 m

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

668

Maria Madalena Pereira da Costa
Longos
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para a construção de habitação própria, evocando carência económica.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços florestais de produção
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.
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 respectivo regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional.
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

206000

206000

LONGOS

668

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

668
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 1:1.138
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:

669

José de Oliveira Pereira Gomes
S Torcato
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita o alargamento da faixa de atividades económicas prevendo-se que a proposta seja insuficiente. Acrescenta que, no
terreno assinalado não dá para agricultura por se seco e arenoso.
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 de atividades económicas
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, apesar de na revisão do PDM se ter considerado
alterar parte do terreno para Espaços de atividades económicas promovendo o reforço da competitividade do concelho, induzindo
diversidade económica, otimizando e qualificando áreas de atividades (setor primário, secundário, terciário/ logístico).
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N),
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões
urbanísticas daquele contexto territorial. Esta área mantida na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola de acordo com a
carta de solos e carta de aptidão da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho.
Encontra-se ainda classificado parcialmente 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.
Mais se informa que o terreno se insere parcialmente em Espaços de atividades económicas que, do ponto de vista urbanístico e
estratégico, se propôs ampliar/expandir na continuidade da zona já existente, com vista ao desenvolvimento industrial de atividades
económicas existentes, ajustada/dimensionada a uma perspetiva de construção/consolidação futura, pelo que não se considera conceder
parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SÃO TORCATO

200000

200000

669

ALDÃO

669
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 1:1.341
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:

670

Carla Manuela Lima Sampaio
Fermentões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende estender a zona de construção uma vez que o terreno em apreço se encontra infraestruturado devendo contrariar
a tendência de centralização beneficiando, desta forma, a freguesia.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Infraestrutura de transporte de energia; Espaços florestais de produção
Carta de Condicionantes – Linhas de muita alta tensão

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando -se para estes
espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos.
O terreno apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção e a manutenção destas áreas revela-se importante no
equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as
suas potencialidades agrícolas ou florestais.
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.
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.
Este terreno, inserido numa área florestal mais vasta, que importa preservar e valorizar, nunca possuiu aptidão construtiva por questões
que se prendem com a sensibilidade do local, 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

670

FERMENTÕES

670
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 1:2.004
0 6,2512,518,75 25 m

Fonte: CMG

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

671

Conceição de Jesus da Silva Gonçalves
Longos
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação do terreno para a construção de habitação própria, evocando a intenção de criação de
animais e o desenvolvimento de uma actividade silvícola.
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.
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.
Simultaneamente, o terreno encontra-se parcialmente 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 afectada 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.
Trata-se de uma área inserida num contexto rural, no 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

-20000

LONGOS

671

BALAZAR

-20000

671
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 1:1.281
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:

672

Custódia da Mota
Gominhães
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende construir uma habitação alegando que o terreno se encontra num aglomerado urbano com as infraestruturas
básicas tendo em tempos cedido uma parcela à junta de freguesia.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRA P-N),
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, qu e
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões
urbanísticas daquele contexto territorial.
O terreno em causa encontra-se igualmente classificado como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade
pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto, alterada pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR -N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território,
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
A ocorrência em causa insere-se no sistema da REN de áreas de máxima infiltração e a construção pretendida, a implantar-se nesta
condicionante, constituirá um fator de intrusão para a integridade da unidade da REN, desvirtuando, desta forma, o carácter ecológico do
local.
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependente das tutelas com competência na matéria em causa.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. Distante de espaços com dinâmica
urbana não se justifica, de forma alguma, a sua alteração que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, sem benef ício
algum para o interesse coletivo.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a
sustentabilidade local assim como se pronunciaria um ato de dispersão que urge contrariar.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

GOMINHÃES

672

672
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 1:1.193
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:

673

Belmiro Ribeiro de Almeida
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 para a construção de um armazém.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; 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 tratar de solos que se mostram 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 estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, pois é afetado um sistema fundamental para a
sustentabilidade local, não existindo argumentação técnica capaz de fundamentar, perante a tutela, a pretensão.
Por estes motivos, não será de se considerar favorável a pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-15000

PRAZINS (SANTA EUFÉMIA)

673
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

673

-15000

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 1:2.132
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:

674

Francisco Pinheiro Fernandes
Candoso S Martinho
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende implantar a sua habitação no terreno assinalado, propondo a sua alteração para solo urbano uma vez se insere
num aglomerado com várias construções.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
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 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.
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.
Trata-se de uma área de urbanização não programada, excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, que por se encontrar distante de
qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera alterar a classificação do solo para zona de construção.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

CANDOSO (SÃO MARTINHO)

674

674
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 1:1.017
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:

675

José Carlos da Silva Macedo
Donim
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a alteração da classificação do solo para construir uma habitação alegando carência económica do agregado
familiar.
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 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.
O caso em apreço corresponde a uma área descomprometida urbanisticamente, excêntrica aos núcleos urbanos consolidados e encon trase 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 quest ões
urbanísticas daquele contexto territorial.
Como se trata de um caso 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

DONIM

675

675
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 1:1.575
0

Fonte: CMG

18,75

37,5

56,25

75 m

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

676

Artur Ribeiro Salgado Barreto
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
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 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 e por apresentar boa aptidão.
Simultaneamente, o terreno objecto da pretensão encontra-se classificado como Reserva Ecológica Nacional. A redelimitação da Reserva
Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR-N – Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de Reserva Ecológica Nacional. A
REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território, possibilitando avaliar a sua
sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade, naturalidade, diversidade e
vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema. A ocorrência em causa referente a áreas de máxima infiltração seria
significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização.
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes das tutelas com competência na matéria em causa.
Face ao exposto, não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual, não existindo
argumentação técnica capaz de fundamentar, perante as tutelas, a pretensão. Acresce ainda, que do ponto de vista urbanístico, não é
perceptível qualquer forma de estruturação de um terreno sem confrontação com caminho público.
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

SANDE (SÃO MARTINHO)

676

-19000

676
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 1:1.033
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:

677

António Marques de Oliveira
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
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 por se mostrar
conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.
Por esse motivo, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera favorável a pr etensão
pois não fica garantida a proteção do solo e a valorização e qualidade da paisagem.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SANDE (SÃO CLEMENTE)

677
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

677

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 1:770
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

678

Maria Adelaide Fernandes Salgado
Souto S Salvador
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente solicita a 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; Rede rodoviária local; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão foi incluída na RAN, por se tratar de solos com 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), 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 outras
manchas de RAN e ainda onde existiu investimento público.
Informa-se o requerente que os critérios que estabelecem as áreas construtivas e as áreas de salvaguarda ambiental não se baseiam
apenas na eminente qualidade dos solos, mas em lógicas de estruturação territorial em função do equilíbrio e da sustentabilidade do
sistema. No presente caso, a unidade da RAN e a distância a núcleos urbanos consolidados não permite aceitar o pretendido sob risco
de se estar a contribuir para uma dispersão construtiva que este PDM pretende combater.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão, 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)

SOUTO (SÃO SALVADOR)

678

678
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 1:1.528
0

Fonte: CMG

18,75

37,5

56,25

75 m

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

679

José Paulo Freitas Lopes
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
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Rede rodoviária local; 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, 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.
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

SANDE (SÃO CLEMENTE)

679
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

679

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 1:850
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

680

Matias Henrique Gomes Lopes
Arosa
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a alteração da categoria de solo para zona de construção onde pretende construir um edifício
habitacional/comercial, alegando que o terreno já possui uma construção que deseja ampliar.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública desde 1992, de
acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N),
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões
urbanísticas daquele contexto territorial.
Estas áreas ficam, por isso, sujeitas ao respetivo regime jurídico e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
Trata-se de um imóvel identificado como de interesse patrimonial para o Município, devendo o mesmo ser objeto de estudo para a sua
preservação, adaptação ou alteração.
Acresce ainda que o terreno está classificado como Estrutura Ecológica Municipal – Nível I, pelo que a pretensão inviabiliza 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.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão pois é afetado um sistema fundamental para a
sustentabilidade local. Considera-se no entanto que a construção existente, com direitos adquiridos, poderá vir a ser recuperada/ampliada
nos termos da legislação aplicável e regulamento do PDM, com uma intervenção adequada às condicionantes ecológicas aí presentes.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-7000

AROSA

680

CASTELÕES

-7000

680
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 1:1.166
0

Fonte: CMG

15

30

45

60 m

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

681

Manuel José Alves Cardoso
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 Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se parcialmente como restrição de
utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se mostrar
conveniente para a produção agrícola e por apresentar elevada aptidão.
Por esse motivo, e por se encontrar distante de qualquer aglomerado habitacional consolidado, não se considera favorável a pr etensão
pois não fica garantida a proteção do solo e a valorização e qualidade da paisagem.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SANDE (SÃO CLEMENTE)

681

681
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 1:1.025
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:

682

Francisco Serafim Vieira Gomes
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, que já possui processo de obras nº 506/10.
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 do Norte (DRA P-N),
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões
urbanísticas daquele contexto territorial.
A área objeto da pretensão encontra-se igualmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho.
A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional foi proposta pela Câmara Municipal de Guimarães em conjunto com a CCDR -N –
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e, posteriormente, aprovada pela CNREN – Comissão Nacional de
Reserva Ecológica Nacional. A REN do concelho de Guimarães pretende assegurar a coesão espacial da estrutura biológica do território,
possibilitando avaliar a sua sensibilidade ambiental de acordo com diferentes critérios respeitantes à continuidade, representatividade,
naturalidade, diversidade e vulnerabilidade (capacidade de resiliência) do ecossistema.
Esta área fica, por isso, sujeita aos respetivos regimes jurídicos e dependentes da tutela com competência na matéria em causa.
A pretensão não acautela a proteção da linha de água existente, podendo constituir uma ação lesiva para o território e será
significativamente afetada pelo aumento dos níveis de impermeabilização com o preenchimento da malha urbana.
Este terreno sempre se inseriu em áreas sem aptidão construtiva por questões que se prendem com a sensibilidade do local, com a
existência de linhas de água importantes para a recarga de aquíferos e equilíbrio do ecossistema. Distantes de espaços com dinâmica
urbana, não se justifica, de forma alguma, a alteração da sua classificação que apenas atenderia a uma situação particular e pontual,
sem benefício algum para o interesse coletivo, pondo em causa os ecossistemas subjacentes.
O parecer positivo da inutilização de solo emitido pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional por si só não constitui uma
garantia da viabilização do pretendido, uma vez que o solo se insere noutras condicionantes legais, nomeadamente a Reserva Ecológica
Nacional. Entretanto, consultado o processo de obras nº 506/10 referido pelo requerente, verifica-se que o mesmo possui pareceres
urbanísticos desfavoráveis com referência a outras construções não licenciadas existentes no terreno.
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)

682

BRITEIROS (SALVADOR)

682
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 1:1.072
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Fonte: CMG
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

683

António das Neves
Prazins Sto Tirso
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; Reserva Agrícola Nacional; Zona de Construção Dominante (Tipo II)
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços agrícolas; Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se 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 aos respetivos regimes jurídicos e dependente das tutelas com competência na matéria em causa.
Sob o ponto de vista urbanístico, a frente do terreno confrontante com via pública (e numa profundidade de 40 metros ao eixo da
mesma) insere-se na categoria de Espaços residenciais o que, de acordo com o regulamento de PDM, deverá enquadrar as
construções existentes.
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

PRAZINS (SANTO TIRSO)

683
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

683

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 1:1.037
0 2,5 5 7,5 10 m

Fonte: CMG

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

684

José Joaquim Araújo de Oliveira
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 - Área Florestal
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Área de Floresta Não Condicionada
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal; Espaços florestais de
produção
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional; Leitos e margens dos cursos de água

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Estando enquadrada em Espaços florestais de produção, a pretensão não se adequa aos interesses em causa uma vez que compromete
a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de dimensão significativa, privilegiando -se para estes
espaços a produção de madeira, de biomassa para energia, de frutos e sementes e de outros materiais vegetais e orgânicos.
O caso em apreço, refere-se a um terreno isolado, 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.
Do ponto de vista urbanístico verifica-se que esta freguesia possui diversas áreas de construção disponíveis num 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, 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

BRITEIROS (SANTA LEOCÁDIA)

684

684
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 1:518
0

2,5

5

Fonte: CMG

7,5

10 m

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

685

José António Maia Machado
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 para aumentar a 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; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN), constituindo-se como restrição de utilidade
pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão
agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as
questões urbanísticas daquele contexto territorial. Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se tratar de
solos que se mostram 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.
Perante os argumentos apresentados pelo requerente, e uma vez que dispõem de uma autorização de inutilização do solo agrícola
concedido pela tutela, não se justifica uma alteração da categoria de solo que implicaria uma alteração da área envolvente, traduzindose assim em prejuízos para a integridade da RAN.
Pelo facto do requerente já possuir um direito adquirido, 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

PRAZINS (SANTA EUFÉMIA)

685
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

685

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 1:934
0 2,254,56,75 9 m

Fonte: CMG

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

686

Dionísio Fernandes Lopes
Souto Sta Maria
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende a reclassificação do solo de forma a poder edificar uma habitação unifamiliar numa área de terreno com 1000m².
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III); Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Áreas de edificação dispersa; Espaços de uso múltiplo agrícola e
florestal
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
O 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.
O caso em apreço, refere-se a um terreno que apresenta características morfológicas sem aptidão para a construção. A manutenção
destas áreas revela-se importante no equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere sendo condicionada qualquer
alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou florestais.
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

-13000

SOUTO (SANTA MARIA)

686

-13000

686
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 1:1.320
0

6,25 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:

687

Hélder Manuel Baptista de Oliveira
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 II; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do 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.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-22000

OLEIROS

687

VERMIL

AIRÃO (SANTA MARIA)

-22000

687
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 1:1.014
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO

688

Rustinor - Imobiliária Unipessoal
Prazins Sto Tirso
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 de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, constata-se que a mesma constitui uma perturbação da unidade da Reserva Agrícola Nacional, assim como da
configuração urbanística envolvente. No entanto, por se tratar de uma indústria existente há mais de 15 anos que, de acordo com Junta
de Freguesia, é importante para a economia local e dado o facto de situações semelhantes serem recorrentes neste território, julga-se
ser viável a inclusão da área em causa em Espaços de atividades económicas, permitindo o desenvolvimento das atividades já
instaladas.
Face ao exposto, considera-se conceder parecer favorável à pretensão.
Esta proposta foi validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) em reunião de 26 de março de 2013,
tendo a mesma obtido parecer favorável. Neste contexto foi possível proceder à alteração pretendida.

DECISÃO
FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

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

OUTRO

-15000

688

PRAZINS (SANTO TIRSO)

688
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-15000
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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 1:728
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
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REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

689

António da Cunha Araújo
Fermentões
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente propõe a cedência gratuita para equipamento de apoio à escola, espaços de lazer e da criação de uma nova estrada em
contrapartida da classificação do seu terreno como espaço urbano. Dada a sua proximidade à cidade e a equipamentos, gostaria de
desenvolver esta zona como construção.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Coletor de águas residuais; Estrutura ecológica municipal - Nível I; Infraestrutura de transporte de combustíveis;
Rede rodoviária local prevista; Espaços agrícolas; Espaços de uso especial; Zonas inundáveis
Carta de Condicionantes – Coletor de águas residuais; Gasoduto; 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 mantida na RAN por se tratar de solos com boa aptidão agrícola (de acordo com a carta de solos e carta de aptidão
da Terra da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho), ficando por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e
dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Esta freguesia tem demonstrado uma dinâmica no sentido contrário a esta zona, e verificando-se as extensas áreas de construção
propostas em Plano (revisão) em função do número de habitantes da freguesia, importa acautelar outras situações de equilíbrio e
sustentabilidade ambiental pelo que nos parece apropriado salvaguardar áreas que detêm aptidão agrícola evidente.
O modelo territorial de ordenamento/zonamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas freguesias onde as áreas
de salvaguarda ambiental são fundamentais para a sustentabilidade comum, a nuclearização das áreas urbanizadas de modo a 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.
Face ao exposto, uma vez que o terreno em causa se insere numa área agrícola mais vasta que importa salvaguardar e valorizar, não
se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-15000

689

FERMENTÕES

689
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

-15000

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

690

João da Silva Rocha
Abação
Reapreciação/reclassificação de solo urbano/rural

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se parcialmente classificada como Reserva Ecológica Nacional, constituindo-se como restrição de
utilidade pública desde 1996, de acordo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 127/96, de 22 de agosto,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 74/2001, de 26 de junho. A redelimitação da Reserva Ecológica Nacional fo i
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, anula ndo as
funções presentes no sistema em causa.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
Estando enquadrada em Espaços florestais de proteção, a pretensão de incluir o terreno em zona de construção não se adequa aos
interesses em causa uma vez que compromete a continuidade de terrenos predominantemente de uso e/ou vocação florestal de
dimensão significativa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o 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

690

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

690
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação
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câmara municipal de guimarães
divisão de planeamento urbanístico

departamento de projetos e planeamento urbanístico
divisão de sistemas de informação geográfica
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Coordenadas Hayford-Gauss
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

691

Patrícia da Conceição Barbosa
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.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

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

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

SANDE (VILA NOVA)

691

691
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 1:638
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
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REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

692

David João Ribeiro 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 para obter capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
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. A área em causa insere-se numa
unidade ecológica (Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal) onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo
condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas e/ou florestais. Além disso, trata-se de
uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos.
Face ao exposto, não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual que originaria uma
situação urbanística desadequada ao ordenamento e racionalização que se pretende conferir ao local.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

CORVITE

692

PONTE

692
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 1:710
0 1,753,55,25 7 m

Fonte: CMG

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

693

David João Ribeiro 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 para obter capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
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. A área em causa insere-se numa
unidade ecológica (Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal) onde se pretende sobretudo salvaguardar o equilíbrio ambiental, sendo
condicionada qualquer alteração do uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas e/ou florestais. Além disso, trata-se de
uma área excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde se pretende salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos.
Face ao exposto, não se justifica a sua alteração, que apenas atenderia a uma situação particular e pontual que originaria uma
situação urbanística desadequada ao ordenamento e racionalização que se pretende conferir ao local.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

CORVITE

693

PONTE

693
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 1:591
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REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

694

Faustino Mendes Vaz
Abação
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, evocando a existência de um
compromisso escrito.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação,
tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e
representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territ orial.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por
apresentar elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita 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 qu alquer
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

-11000

ABAÇÃO (SÃO TOMÉ)

694

694
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:

695

Maria Clara Castro
Mesão Frio
Legalização de construções

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende legalizar uma ampliação efetuada a uma construção com alvará de licença nº281/93 cujo processo se encontra
caducado.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita; Zona Não Urbanizável
Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal
Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
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 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.
O terreno 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.
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, onde se pretende apenas a reformulação ambiental e/ou integração paisagística
promovendo apenas a consolidação das áreas urbanizadas pré-existentes.
No que se refere à legalização pretendida deverá o requerente verificar se existe enquadramento nas demais matérias regulamentares
nomeadamente o RGEU, o RMEU e o Regulamento do PDM.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

MESÃO FRIO

196000

196000

695

INFANTAS

695
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 1:1.333
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Fonte: CMG

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

696

Adelino Machado Cepa
Infantas
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 de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
A área objeto da pretensão encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública
desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril. A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta
pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), resultou de um processo de redelimitação,
tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que respeitem o princípio da continuidade e
representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões urbanísticas daquele contexto territorial.
Deste processo de redelimitação, conclui-se manter esta condicionante por se mostrar conveniente para a produção agrícola e por
apresentar elevada aptidão.
Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com competência na matéria em causa.
O modelo territorial de ordenamento aplicado ao concelho de uma forma geral visa, sobretudo nas áreas rurais onde a salvaguarda
ambiental é fundamental para a sustentabilidade comum, a contenção da expansão de áreas urbanizadas de modo a controlar o 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

-9000

INFANTAS

696

-9000

696
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 1:1.324
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Fonte: CMG

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

697

João da Silva
Conde
Regulamento

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende que sejam alteradas as condições impostas no Regulamento no sentido de enquadrar a pretensão de legalizar a
sua habitação.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Salvaguarda Estrita
Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Estrutura ecológica municipal - Nível I e II; Áreas de edificação dispersa; Espaços agrícolas
Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Informa-se o requerente que a mancha assinalada foi alvo de uma exclusão de uma parcela maior da Reserva Agrícola Nacional
(RAN), que se constituía como restrição de utilidade pública desde 1992, de acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10
de abril. Esta exclusão realizou-se com o compromisso, perante a tutela da RAN, do restante terreno se manter em solo rural por
apresentar características morfológicas sem aptidão para a construção e a sua manutenção, no seu estado atual, revela-se importante no
equilíbrio ecológico e paisagístico da unidade em que se insere, sendo condicionada a alteração do uso do solo que diminua as suas
potencialidades agrícolas ou florestais.
Entretanto informa-se ainda o requerente que deverá consultar o regulamento do PDM de modo a verificar a compatibilidade das
construções com o mesmo.
Face ao exposto não se considera conceder parecer favorável à pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

-17000

CONDE

697

-17000

697
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 1:959
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

698

José Leite Martins
Costa
Questões gerais

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

RESUMO DA PARTICIPAÇÃO
O requerente pretende construir uma habitação no terreno assinalado e refere que não tem capacidade construtiva.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM PDM 1994
Carta de Ordenamento - Zona de Construção de Transição (Tipo III)
Carta de Condicionantes - Sem classificação
Carta de Uso Florestal - Sem classificação
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM REVISÃO DO PDM
Carta de Ordenamento – Espaços residenciais
Carta de Condicionantes – Sem classificação

PONDERAÇÃO E PROPOSTA DE DECISÃO
Analisada a pretensão, verifica-se que esta se localiza numa área urbanizada/urbanizável.
A classificação do solo como Espaços residenciais, por si só não garante a viabilização da situação que o requerente refere, pelo que
deverão ser atendidos os pressupostos urbanísticos e de bom enquadramento e as demais matérias regulamentares nomeadamente o
RGEU, o RMEU e o Regulamento do PDM.
Face ao exposto, considera-se que a classificação do solo existente, destinada preferencialmente à construção, poderá acolher a
pretensão.

DECISÃO
FAVORÁVEL

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

DESFAVORÁVEL

PREVISTO NO PLANO

OUTRO

COSTA

698

698
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 1:548
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

699

Francisco José Marques Antunes
Briteiros Salvador
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 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; 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 ocorrência em causa (máxima infiltração) constitui fator de intrusão para a integridade da unidade da REN.
Encontra-se igualmente classificada como Reserva Agrícola Nacional, constituindo-se como restrição de utilidade pública desde 1992, de
acordo com a publicação da Portaria nº 334/92, de 10 de abril.
A delimitação da Reserva Agrícola Nacional proposta pela Câmara e validada pela Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAP-N),
resultou de um processo de redelimitação, tendo como orientação estratégica a definição de manchas de elevada aptidão agrícola, que
respeitem o princípio da continuidade e representatividade, tendo em conta componentes físicas e ambientais bem como as questões
urbanísticas daquele contexto territorial. Esta área fica, por isso, sujeita ao respetivo regime jurídico e dependente da tutela com
competência na matéria em causa.
Por estas razões, não se considera conceder parecer favorável à pretensão alterando o zonamento local, pois trata-se de uma área de
urbanização não programada, excêntrica aos núcleos urbanos consolidados, onde as construções aí presentes são fruto de uma
aglomeração de características estritamente rurais que não deverão servir como precedente para uma dispersão do ordenamento t erritorial.
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

BRITEIROS (SALVADOR)

699
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

699

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 1:1.346
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUIMARÃES
FICHA DE PONDERAÇÃO - DISCUSSÃO PÚBLICA
REGISTO:
REQUERENTE:
FREGUESIA:
TEMA DE
PARTICIPAÇÃO:

700

Joaquim Cardoso dos Santos
Brito
Perda da capacidade construtiva

PARTICIPAÇÃO

RECLAMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

SUGESTÃO

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

700
Limite de concelho
Limite de freguesia
Participação

700

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 1:983
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